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 اجمللد األول
 مقدمة
... 

 الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة
 ابن قيم اجلوزية

 بسمميحرلا نمحرلا هللا  وبه أستعني
 . وصلى هللا على سيد ا دمحم وعلى لله وصببه وسلم أعمعنيرب يسر بفضلك اي كرمي

احلمد هلل رب العاملني والعاقبة للمتقني وال عدوان إال على الظاملني وأشهد أال إله إال هللا وحده ال 
شريك له املوصوف بصفات اجلالل املنعوت بنعوت الكمال املنزه عما يضاد كماله من سلب حقائق 

لزم لوصفه ابلنقائص وشبه املخلوقني فنفي حقائق أمسائه متضمن للتعطيل والتشبيه أمسائه وصفاته املست
وإثبات حقائقها على وجه الكمال الذي ال يستبقه سواه هو حقيقة التوحيد والتنزيه فاملعطل جاحد 

 .لكمال املعبود واملمثل

(7/701) 

 

ك قطب رحى التوحيد فاملعطل يعبد مشبه له ابلعبيد واملوحد مبني حلقائق أمسائه وكمال أوصافه وذل
عدما واملمثل يعبد صنما واملوحد يعبد راب ليس كمثله شيء له األمساء احلسىن والصفات العلى وسع كل 



شيء رمحة وعلما وأشهد أن دمحما عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخريته من خلقه وحجته على عباده 
أمتها على أتباعه من املؤمنني أرسله على حني فرتة من الرسل فهو رمحته املهداة إىل العاملني ونعمته اليت 

ودروس من الكتب وطموس من السبل وقد استوجب أهل األرض أن ينزل بساحتهم العذاب وقد نظر 
اجلبار هلالج لج إليهم فمقتهم عرهبم وعجمهم إال بقااي من أهل الكتاب وكانت األمم إذ ذاك ما بني مشرك 

 .ابلرمحن عابد لألواثن

(7/701) 

 

وعابد للنريان وعابد للصلبان أو عابد للشمس والقمر والنجوم كافر ابهلل احلي القيوم أو اتئه يف بيداء 
ضاللته حريان قد استهواه الشيطان وسد عليه طريق اهلدى واإلميان فاملعروف عنده ما وافق إرادته 

الن يسمع ويبصر هبواه ال مبواله ويبطش ورضاه واملنكر ما خالف هواه قد ختلى عنه الرمحن وقارنه اخلذ
وميشي بنفسه وشيطانه ال ابهلل فباب اهلدى دونه مسدود وهو عن الوصول إىل معرفة ربه واتباع مرضاته 
مصدود فأهل األرض بني اتئه حريان وعبد للدنيا فهو عليها هلفان ومنقاد للشيطان جاهل أو جاحد أو 

الكفر والشرك واجلهل والعناد وقد استوىل عليها أئمة الكفر مشرك ابلرمحن فاألرض قد غشيتها ظلمة 
وعساكر الفساد وقد استند كل قوم إىل ظلمات لرائهم وحكموا على هللا بني عباده مبقاالهتم الباطلة 

وأهوائهم فسوق الباطل  افقة هلا القيام وسوق احلق كاسدة ال تقام فاألرض قد صالت جيوش الباطل يف 
 أقطارها

(7/701) 

 

ونواحيها وظنت أن تلك الدولة تدوم هلا وأنه ال مطمع جبند هللا وحزبه فيها فبعث هللا رسوله وأهل 
األرض أحوج إىل رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس الذي يذهب عنهم حنادس الظلمات 

حياة فباجتهم إىل رسالته فوق عميع احلاجات وضرورهتم إليها مقدمة على عميع الضرورات فإنه ال 
للقلوب وال نعيم وال لذة وال سرور وال أمان وال طمأنينة إال أبن تعرف رهبا ومعبودها وفاطرها أبمسائه 
وصفاته وأفعاله ويكون أحب إليها مما سواه ويكون سعيها يف ما يقرهبا إليه ويدنيها من مرضاته ومن 

فاقتضت رمحة العزيز الرحيم أن احملال أن تستقل العقول البشرية مبعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل 
بعث الرسل به معرفني وإليه داعني وملن أجاهبم مبشرين ومن خالفهم منذرين وجعل مفتاح دعوهتم 



وزبدة رسالتهم معرفة املعبود سببانه أبمسائه وصفاته وأفعاله إذ على هذه املعرفة تنبين مطالب الرسالة 
 .لعبودية اتبعة ملعرفة املرجو املخوف احملبوب املطاع املعبودعميعها وإن اخلوف والرجاء واحملبة والطاعة وا

(7/754) 

 

وملا كان مفتاح الدعوة اإلهلية معرفة الرب تعاىل قال أفضل الداعني إليه سببانه ملعاذ بن جبل وقد 
ا أرسله إىل اليمن إنك ستأيت قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أال إله إال هللا وأن دمحم
رسول هللا فإذا عرفوا هللا فأخربهم أن هللا قد فرض عليهم مخس صلوات يف اليوم والليلة وذكر ابقي 

 احلديث وهو يف الصبيبني وهذا اللفظ ملسلم
فأساس دعوة الرسل صلوات هللا وسالمه عليهم معرفة هللا سببانه أبمسائه وصفاته وأفعاله مث يتبع ذلك 

 أصالن عظيمان
 الطريق املوصلة إليه وهي شريعته املتضمنة ألمره وهنيه تعريف: أحدمها
 تعريف السالكني ما هلم بعد الوصول إليه من النعيم الذي ال ينفد وقرة العني اليت ال تنقطع: الثاين

وهذان األصالن اتبعان لألصل األول ومبنيان عليه فأعرف الناس ابهلل أتبعبهم للطريق املوصل إليه 
 وأعرفهم

(7/757) 

 

حبال السالكني عند القدوم عليه وهلذا مسى هللا سببانه ما أنزل على رسوله روحا لتوقف احلياة احلقيقية 
{ يـُْلِقي الرُّوَح ِمْن َأْمرِِه َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدهِ }: عليه ونورا لتوقف اهلداية عليه قال هللا تبارك وتعاىل

َنا ِإلَْيَك ُروحاً ِمْن َأْمِر َا َما ُكْنَت َتْدِري َما } يف موضعني من كتابه وقال عز وجل[ 75غافر] وََكَذِلَك َأْوَحيـْ
ميَاُن َوَلِكْن َجَعْلَناُه نُوراً نـَْهِدي ِبِه َمْن َنَشاُء ِمْن ِعَباِد اَ   [55الشورى]{ اْلِكَتاُب َوال اأْلِ
ور والعصمة والشفاء والنجاة فال روح إال فيما جاء به وال نور إال يف االستضاءة به فهو احلياة والن

واألمن وهللا سببانه وتعاىل أرسل رسوله ابهلدى ودين احلق فال هدى إال فيما جاء به وال يقبل هللا من 
أحد دينا يدينه به إال أن يكون موافقا لدينه وقد نزه سببانه وتعاىل نفسه عما يصفه به العباد إال ما 

 :وصفه به املرسلون فقال



(7/755) 

 

 [764الصافات ]{ َباَن رَبِ َك َربِ  اْلِعزَِّة َعمَّا َيِصُفونَ ُسبْ }
ُسْبَباَن رَبِ َك َربِ  اْلِعزَِّة َعمَّا َيِصُفوَن }: قال غري واحد من السلف هم الرسل وقال هللا سببانه وتعاىل

ا يصفه به اخللق مث سلم على املرسلني فنزه نفسه عم{ َوَسالٌم َعَلى اْلُمْرَسِلنَي َواحْلَْمُد ّلِِلَِّ َربِ  اْلَعاَلِمنيَ 
لسالمة ما وصفوه به من النقائص والعيوب مث محد نفسه على تفرده ابألوصاف اليت يستبق عليها  

 كمال احلمد
ومن ها هنا أخذ إمام أهل السنة دمحم بن إدريس الشافعي قدس هللا روحه ونور ضرحيه خطبة كتابه حيث 

نفسه وفوق ما يصفه به خلقه فأثبت يف هذه الكلمة أن صفاته إمنا احلمد هلل الذي هو كما وصف : قال
تتلقى ابلسمع ال آبراء اخللق وأن أوصافه فوق ما يصفه به اخللق فتضمنت هذه الكلمة إثبات صفات 
الكمال الذي أثبته لنفسه وتنزيهه عن العيوب والنقائص والتمثيل وأن ما وصف به نفسه فهو الذي 

 يوصف به

(7/751) 

 

واحلمد هلل الذي ال يؤدى شكر نعمة من نعمه إال بنعمة منه توجب على :  ما وصفه به اخللق مث قالال
مؤدى شكر ماضي نعمه أبدائها نعمة حادثة جيب عليه شكره هبا فأثبت يف هذا القدر أن فعل الشكر 

ذلك درج بزل إمنا هو بنعمته على الشاكر وهذا يدل على أنه رمحه هللا مثبت للصفات والقدر وعلى 
اإلسالم والرعيل األول مث فرق على أثرهم التابعون وتبعهم على منهاجهم الالحقون يوصي هبا األول 

 اآلخر ويقتدي فيه الالحق ابلسابق وهم يف ذلك بنبيهم مقتدون وعلى منهاجه سالكون

(7/750) 

 

 [741يوسف]{ ِصريٍَة َأ َا َوَمِن اتَـّبَـَعيِن ُقْل َهِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإىَل اّلِلَِّ َعَلى بَ }قال هللا تعاىل 
فمن اتبعين إن كان عطفا على الضمري يف أدعو إىل هللا فهو دليل أن أتباعه هم الدعاة إىل هللا وإن كان 

 .عطفا على الضمري املنفصل فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصرية فيما جاء به دون من عداهم



 فأتباعه هم أهل البصرية الذين يدعون إىل هللا وقد شهد سببانه والتبقيق أن العطف يتضمن املعنيني
َويـََرى الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم }ملن يرى أن ما جاء به من عند هللا هو احلق ال لراء الرجال ابلعلم فقال تعاىل 

َأَفَمْن يـَْعَلُم }وقال تعاىل [ 6سبأ]{ يِز احْلَِميدِ الَِّذي أُْنِزَل ِإلَْيَك ِمْن رَبِ َك ُهَو احْلَقَّ َويـَْهِدي ِإىَل ِصَراِط اْلَعزِ 
َا أُْنِزَل ِإلَْيَك ِمْن رَبِ َك احْلَقُّ َكَمْن ُهَو َأْعَمى فمن تعارض عنده حقائق ما جاء به ولراء [ 71الرعد]{ َأمنَّ

 الرجال فقدمها عليه أو توقف فيه أو قدحت يف كمال معرفته

(7/755) 

 

لذين شهد هللا هلم ابلعلم وال جيوز أن يسمى أبنه من أهل العلم فكيف يكون وإميانه به مل يكن من ا
الداعي إىل هللا على بصرية الذي وصفه هللا أبنه سراج منري وأبنه هاد إىل صراط مستقيم وأبن من اتبع 

حلكمه  النور الذي أنزل معه فهو املفلح ال غريه وأن من مل حيكمه يف كل ما ينازع فيه املتنازعون وينقاد
وال يكون عنده حرج منه فليس مبؤمن ألن الرسول عنده قد أخرب األمة عن هللا وأمسائه وصفاته مبا احلق 
يف خالف ظاهره واهلدى يف إخراجه عن حقائقه ومحله على وحشي اللغات ومستكرهات التأويل وأن 

حالة األمه فيه على لراء حقائقه ضالل وتشبيه وإحلاد واهلدى والعلم يف جمازه وإخراجه عن حقائقه وإ
املتبريين وعقول املتهوكني فيقول إذا أخربتكم عن هللا وصفاته العلى بشيء فال تعتقدوا حقيقته وخذوا 
معرفة مرادي به من لراء الرجال ومعقوهلا فإن اهلدى والعلم فيه والدين إذا أحيل على أتويالت املتأولني 

 انتقضت

(7/756) 

 

فة من طوائف أهل الضالل أن تتأول النصوص على مذهبها إال وجدت السبيل عراه كلها وال تشاء طائ
إليه وقالت ملن فتح هلا ابب التأويل إ ا أتولنا كما أتولتم والنصوص أخربت مبا أتولناه كما أخربت مبا 
أتولتموه فما الذي جعلكم يف أتويلكم مأجورين وجعلنا عليه مأزورين والذي قادكم إىل التأويل ما 

لون إنه معقول فمعنا نظريه أو أقوى منه أو دونه وسيأيت متام هذا يف بيان عجز املتأولني عن الفرق تقو 
 بني ما يسوغ أتويله وما ال يسوغ

واملقصود أن هللا سببانه قد أخرب أنه أكمل له وألمته به دينهم وأمت عليهم به نعمته وحمال مع هذا أن 
رسل وأنزلت به الكتب ونصبت عليه القبلة وأسست عليه امللة يدع أهم ما خلق له اخللق وأرسلت به ال



وهو ابب اإلميان به ومعرفته ومعرفة أمسائه وصفاته وأفعاله ملتبسا مشتبها حقه بباطله مل يتكلم فيه مبا 
هو احلق بل تكلم مبا ظاهره الباطل واحلق يف إخراجه عن ظاهره وكيف يكون أفضل الرسل وأجل 

ف ذلك على أمت الوجود مبني له أبكمل البيان موضح له غاية اإليضاح مع شدة الكتب غري واف بتعري
 حاجة النفوس إىل معرفته ومع

(7/751) 

 

كونه أفضل ما اكتسبته النفوس وأجل ما حصلته القلوب ومن أبني احملال أن يكون أفضل الرسل قد 
الشراب ويرتك أن يعلمهم ما علم أمته لداب البول قبله وبعده ومعه ولداب الوطء ولداب الطعام و 

يقولونه أبلسنتهم وتعتقده قلوهبم يف رهبم ومعبودهم الذي معرفته غاية املعارف والوصول إليه أجل 
املطالب وعبادته وحده ال شريك له أقرب الوسائل وخيربهم فيه مبا ظاهره ابطل وإحلاد وحييلهم يف فهم 

اجملازات مث حييلهم يف معرفة احلق على ما حتكم  ما أخربهم به على مستكرهات التأويالت ومستنكرات
تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها بعدي إال : "به عقوهلم وتوجبه أراؤهم هذا وهو القائل

 ما بعث هللا من نيب إال كان حقا عليه أن يدل على أمته على"وهو القائل " هالك

(7/751) 

 

وقال أبو ذر لقد تويف رسول هللا وما طائر يقلب " ما يعلمه هلم خري ما يعلمه هلم وينهاهم عن شر
 جناحيه يف السماء إال ذكر ا منه علما

وقال عمر بن اخلطاب قام فينا رسول هللا مقاما فذكر بدء اخللق حىت دخل أهل اجلنة منازهلم وأهل النار 
هللا صالة الظهر مث  منازهلم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه ذكره البخاري وصلى هبم رسول

خطبهم حىت حضرت العصر فصلى العصر مث خطب هبم حىت غربت الشمس فلم يدع شيئا كان وال 
 يكون

(7/751) 

 



 .من خلق لدم إىل قيام الساعة حىت أخربهم به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه
بيان هذا األمر  فكيف يتوهم من هلل ولرسوله ودينه يف قلبه وقار أن يكون رسول هللا قد أمسك عن

العظيم ومل يتكلم فيه ابلصواب بل تكلم مبا ظاهره خالف الصواب بل ال يتم اإلميان إال ابعتقاد أن بيان 
ذلك قد وقع من الرسول على أمت الوجوه وأوضبه غاية اإليضاح ومل يدع بعده لقائل مقاال وال ملتأول 

ها وأسبقها إىل كل فضل وهدى ومعرفة قصروا أتويال مث من احملال أن يكون خري األمة وأفضلها وأعلم
يف هذا الباب فجفوا عنه أو جتاوزوا فغلوا فيه وإمنا ابتلي من خرج عن منهاجهم هبذين الداءين وهدوا 
ألحد اإلحنرافني وبزل اإلسالم وعصابة اإلميان ومحاة الدين هم الذين كانوا يف هذا الباب قائلني ابحلق 

 معتقدين له داعني إليه

(7/764) 

 

فإن قيل القوم كانوا عن هذا الباب معرضني وابلزهد والعبادة واجلهاد مشتغلني مل يكن هذا الباب من 
مهتهم وال عنايتهم به قيل هذا من أبني احملال وأبطل الباطل بل كانت عنايتهم هبذا الباب فوق كل عناية 

عبودهم ومنافستهم يف القرب منه واهتمامهم به فوق كل اهتمام وذلك حبسب حياة قلوهبم وحمبتهم مل
فمن يف قلبه أدىن حياة أو حمبة لربه وإرادة لوجهه وشوق إىل لقائه فطلبه هلذا الباب وحرصه على معرفته 
وازدايده من التبصر فيه وسؤاله واستكشافه عنه هو أكرب مقاصده وأعظم مطالبه وأجل غاايته وليست 

من األشياء أشوق منها إىل معرفة هذا األمر وال فرحها  القلوب الصبيبة والنفوس املطمئنة إىل شيء
بشيء أعظم من فرحها ابلظفر مبعرفة احلق فيه فكيف ميكن مع قيام هذا املقتضى الذي هو من أقوى 
املقتضيات أن يتخلف عنه أثره يف خيار األمة وسادات أهل العلم واإلميان الذين مهمهم أشرف اهلمم 

سهم أزكى النفوس فكيف يظن هبم اإلعراض عن مثل هذا األمر العظيم أو ومطالبهم أجل املطالب ونفو 
 الغفلة عنه أو التكلم خبالف الصواب فيه واعتقاد الباطل ومن احملال أن يكون تالميذ املعتزلة وورثة

(7/767) 

 

القلب الصابئني وأفراخ اليو ان الذين شهدوا على أنفسهم ابحلرية والشك وعدم العلم الذي يطمئن إليه 
وأشهدوا هللا ومالئكته عليهم به وشهد به عليهم األشهاد من أتباع الرسل أعلم ابهلل وأمسائه وصفاته 

وأعرف به ممن شهد هللا ورسوله هلم ابلعلم واإلميان وفضلهم على من سبقهم ومن جييء بعدهم إىل يوم 



در قدر السلف وال عرف هللا القيامة ما خال النبيني واملرسلني وهل يقول هذا إال غيب جاهل مل يق
 .ورسوله وما جاء به

 قال شيخنا وإمنا أتى هؤالء املبتدعة الذين

(7/765) 

 

فضلوا طريقة اخللف على طريقة السلف من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي جمرد اإلميان أبلفاظ 
ة األميني الذين قال هللا القرلن واحلديث من غري فقه وال فهم ملراد هللا ورسوله منها واعتقدوا أهنم مبنزل

ُهْم أُمِ يُّوَن ال يـَْعَلُموَن اْلِكَتاَب ِإالَّ َأَماين  }فيهم   [11البقرة]{ َوِمنـْ
وأن طريقة املتأخرين هي استخراج معاين النصوص وصرفها عن حقائقها أبنواع اجملازات وغرائب اللغات 

 مضموهنا نبذ الكتاب والسنة وأقوال ومستنكر التأويالت فهذا الظن الفاسد أوجب تلك املقالة اليت
 الصبابة والتابعني وراء ظهورهم فجمعوا

(7/761) 

 

 بني اجلهل بطريقة السلف والكذب عليهم وبني اجلهل والضالل بتصويب طريقة اخللف
وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس يف نفس األمر صفة دلت عليها هذه النصوص فلما اعتقدوا التعطيل 

يف نفس األمر ورأوا أنه ال بد للنصوص من معىن بقوا مرتددين بني اإلميان ابللفظ وانتفاء الصفات 
وتفويض املعىن وهذا الذي هو طريقة السلف عندهم وبني صرف اللفظ عن حقيقته وما وضع له إىل ما 

يان مل يوضع له وال دل عليه أبنواع من اجملازات والتكلفات اليت هي ابأللغاز واألحاجي أشبه منها ابلب
 واهلدى كما سيأيت بيانه مفصال إن شاء هللا

 وصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل واجلهل ابلسمع فال مسع وال عقل فإن النفي

(7/760) 

 

والتعطيل إمنا اعتمدوا فيه على شبهات فاسدة ظنوها معقوالت صبيبة فبرفوا هلا النصوص السمعية 
املقدمتني الكاذبتني كانت النتيجة استجهال السابقني الذين  عن مواضعها فلما ابتىن أمرهم على هاتني



هم أعلم األمة ابهلل وصفاته واعتقاد أهنم كانوا أميني مبنزلة الصاحلني البله الذين مل يتببروا يف حقائق 
العلم ابهلل ومل يتفطنوا لدقائق العلم اإلهلي وأن اخللف هم الفضالء العلماء الذين حازوا قصب السبق 

 ولوا على الغاية وظفروا من الغنيمة مبا فات السابقني األولنيواست
 فكيف يتوهم من له أدىن مسكة من عقل وإميان أن

(7/765) 

 

هؤالء املتبريين الذين كثر يف ابب العلم ابهلل اضطراهبم وغلظ عن معرفة هللا حجاهبم وأخرب الواقف 
 .لشك واحلرية حيث يقول لعمريعلى هناايت إقدامهم مبا انتهى إليه من مرامهم وأنه ا

 وسريت طريف بني تلك املعامل... لقد طفت يف تلك املعاهد كلها 
 على ذقن أو قارعا سن  ادم... فلم أر إال واضعا كف حائر 

(7/766) 

 

 ويقول اآلخر
 وأكثر سعي العاملني ضالل... هناية إقدام العقول عقال 

  ا أذى ووابلوغاية دنيا... وأرواحنا يف وحشة من جسومنا 
 سوى أن عمعنا فيه قيل وقالوا... ومل نستفد من حبثنا طول عمر ا 

 وقال اآلخر
 لقد خضت الببر اخلضم وتركت أهل اإلسالم وعلومهم وخضت يف الذي هنوين عنه واآلن إن

(7/761) 

 

 مل يتداركين ريب برمحته فالويل يل وها أ ا ذا أموت على عقيدة أمي
وقال لخر منهم عند موته أشهدوا علي أين . شكا عند املوت أصباب الكالموقال لخر أكثر الناس 

 أموت وما عرفت شيئا إال أن املمكن يفتقر إىل واجب مث قال واالفتقار أمر عدمي فلم أعرف شيئا
وقال لخر وقد نزلت به  ازلة من سلطانه فاستغاث برب الفالسفة فلم يغث قال مث استغثت برب 



مث استغثت برب القدرية فلم يغثين مث استغثت برب املعتزلة فلم يغثين قال فاستغثت اجلهمية فلم يغثين 
 .برب العامة فأغاثين

(7/761) 

 

قال شيخنا وكيف يكون هؤالء احملجوبون املنقوصون احليارى املتهوكون أعلم ابهلل وصفاته وأمسائه ولايته 
عوهم إبحسان ورثة األنبياء وخلفاء الرسل من السابقني األولني من املهاجرين واألنصار والذين اتب

ومصابيح الدجى وأعالم اهلدى الذين هبم قام الكتاب وبه قاموا وهبم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين 
وهبهم هللا من العلم واحلكمة ما برزوا به على سائر أتباع األنبياء وأحاطوا من حقائق املعارف مبا لو 

 عمعت حكمة من عداهم وعلومهم إليه

(7/761) 

 

الستبى من يطلب املقابلة مث كيف يكون أفراخ املتفلسفة وأتباع اهلند واليو ان وورثة اجملوس واملشركني 
 .وضالل الصابئني وأشباههم وأشكاهلم أعلم ابهلل من ورثة األنبياء وأهل القرلن واإلميان اه

 فصل
 جلواب بفصولفهذه مقدمة بني يدي جواب السؤال املذكور وإمنا تتبني حقيقة ا

 يف معرفة حقيقة التأويل ومسماه لغة واصطالحا: الفصل األول
 يف انقسام التأويل إىل صبيح وابطل: الفصل الثاين
 .أن التأويل إخبار عن مراد املتكلم ال إنشاء: الفصل الثالث

(7/714) 

 

 الفصل الرابع يف الفرق بني أتويل اخلرب وأتويل الطلب
بني أتويل التبريف وأتويل التفسري وأن األول ميتنع وقوعه يف اخلرب والطلب يف الفرق : الفصل اخلامس
 .والثاين يقع فيهما
يف تعجيز املتأولني عن حتقيق الفرق بني ما يسوغ أتويله من لايت الصفات وأحاديثها : الفصل السادس



 .وما ال يسوغ
 فروا منهيف إلزامهم يف املعىن الذي جعلوه أتويال نظري ما : الفصل السابع
يف بيان خطئهم يف فهمهم من النصوص املعاين الباطلة اليت أتولوها ألجلها فجمعوا بني : الفصل الثامن

 .التشبيه والتعطيل
 .يف الوظائف الواجبة على املتأول اليت ال يقبل منه أتويله إال هبا: الفصل التاسع
 .بيه والتعطيل والتالعب ابلنصوصيف أن التأويل شر من التعطيل فإنه يتضمن التش: الفصل العاشر

يف أن قصد املتكلم من املخاطب محل كالمه على خالف ظاهره وحقيقته ينايف : الفصل احلادي عشر
 .قصد البيان واإلرشاد

(7/717) 

 

يف بيان أنه مع كمال علم املتكلم وفصاحته وبيانه ونصبه ميتنع عليه أن يريد : الفصل الثاين عشر
 .وحقيقته وعدم البيان يف أهم األمور وما تشتد احلاجة إىل بيانهبكالمه خالف ظاهره 
 .يف بيان أن تيسري القرلن للذكر ينايف محله على التأويل املخالف حلقيقته وظاهره: الفصل الثالث عشر
 يف أن التأويل يعود على املقصود من وضع اللغات ابإلبطال: الفصل الرابع عشر

التأويل على أداين الرسل وأن خراب العامل وفساد الدنيا والدين يف جناايت : الفصل اخلامس عشر
 .بسبب فتح ابب التأويل
 .يف بيان ما يقبل التأويل من الكالم وما ال يقبله: الفصل السادس عشر
يف أن التأويل يفسد العلوم كلها إن سلط عليها ويرفع الثقة ابلكالم إن سلط : الفصل السابع عشر
 .ن األمم أن تعيش عليهعليه وال ميكن أمة م
يف انقسام الناس يف نصوص الوحي إىل أصباب أتويل وأصباب ختييل وأصباب : الفصل الثامن عشر

 .متثيل وأصباب جتهيل وأصباب سواء السبيل

(7/715) 

 

يف األسباب اليت تسهل على النفوس اجلاهلة قبول التأويل مع خمالفته للبيان الذي : الفصل التاسع عشر
 . اإلنسان وفطره على قبولهعلمه هللا



 .يف بيان أن أهل التأويل ال ميكنهم إقامة الدليل السمعي على مبطل أبدا: الفصل العشرون
 .يف األسباب اجلالبة للتأويل: الفصل احلادي والعشرون
 .يف أنواع االختالف الناشئة عن التأويل وانقسام االختالف إىل حممود ومذموم: الفصل الثاين والعشرون
يف أسباب اخلالف الواقع بني األئمة بعد اتفاقهم على أصل واحد وحتاكمهم : الفصل الثالث والعشرون

 .إليه وهو كتاب هللا وسنة رسوله
يف ذكر الطواغيت األربع اليت هدم هبا أصباب التأويل الباطل معاقل الدين : الفصل الرابع والعشرون

إلميان وهي قوهلم إن كالم هللا وكالم رسوله أدلة لفظية ال تفيد وانتهكوا هبا حرمة القرلن وحموا هبا رسوم ا
 .علما وال حيصل منها يقني

 .وقوهلم إن لايت الصفات وأحاديث الصفات جمازات ال حقيقة هلا

(7/711) 

 

 .وقوهلم إن أخبار رسول هللا الصبيبة ال تفيد العلم وغايتها أن تفيد الظن
 .حي أخذ ا ابلعقل ومل نلتفت إىل الوحيوقوهلم إذا تعارض العقل ونصوص الو 

وهللا املسؤول أن يرينا احلق حقا ويوفقنا التباعه ويرينا الباطل ابطال ويعيننا على اجتنابه وأن ال جيعلنا 
ممن يتقدم بني يديه ويدي رسوله وال ممن يقدم لراء الرجال وما حنتته أفكارها على نصوص الوحي وهو 

ناه وأن جيعله خالصا لوجهه مدنيا من رضاه إنه خري مسؤول وأكرم مأمول وبه املسؤول أن يوفقنا ملا طلب
 .املستعان وعليه التكالن وال حول وال قوة إال ابهلل

(7/710) 

 

 يف معرفة حقيقة التأويل ومسماه لغة واصطالحا: الفصل األول
أتويال إذا صريته إليه فآل التأويل تفعيل من لل يؤول إىل كذا إذا صار إليه فالتأويل التصيري وأولته 

 .وأتول وهو مطاوع أولته
 وقال اجلوهري التأويل تفسري ما يؤول إليه الشيء وقد أولته وأتولته أتوال مبعىن قال األعشى

 أتول ربعي السقاب فأصببا... على أهنا كانت أتول حبها 



(7/715) 

 

لبه فلم يزل ينبت حىت صار قدميا كهذا قال أبو عبيدة يعين تفسري حبها ومرجعه أي أنه كان صغريا يف ق
السقب الصغري مل يزل يشب حىت صار كبريا مثل أمه وصار له ابن يصببه انتهى كالمه مث تسمى 

فَِإْن تـََنازَْعُتْم يف َشْيٍء فـَُردُّوُه ِإىَل اّلِلَِّ َوالرَُّسوِل ِإْن  }العاقبة أتويال ألن األمر يصري إليها ومنه قوله تعاىل 
ُتمْ  ٌر َوَأْحَسُن أَتِْويالً  ُكنـْ وتسمى حقيقة الشيء املخرب [ 51النساء]{ تـُْؤِمُنوَن اِبّلِلَِّ َواْليَـْوِم اآلِخِر َذِلَك َخيـْ

ْبُل َقْد َجاَءْت ُرُسُل رَب َِنا }به أتويال ألن األمر ينتهي إليها ومنه قوله  أَتِْويُلُه يـَُقوُل الَِّذيَن َنُسوُه ِمْن قـَ
فمجيء أتويله جميء نفس ما أخربت به الرسل من اليوم اآلخر واملعاد وتفاصيله [ 51فاألعرا]{ اِبحْلَق  

واجلنة والنار ويسمى تعبري الرؤاي أتويال ابالعتبارين فإنه تفسري هلا وهو عاقبتها وما تؤول إليه وقال 
 [744يوسف]{ اَي أََبِت َهَذا أَتِْويُل ُرْؤايَي ِمْن قـَْبلُ }يوسف ألبيه 

(7/716) 

 

أي حقيقتها ومصريها إىل ها هنا انتهت وتسمى العلة الغائية واحلكمة املطلوبة ابلفعل أتويال ألهنا بيان 
ملقصود الفاعل وغرضه من الفعل الذي مل يعرف الرائي له غرضه به ومنه قول اخلضر ملوسى عليهما 

غالم وإقامة اجلدار بال السالم بعد أن ذكر له احلكمة املقصودة مبا فعله من ختريق السفينة وقتل ال
فلما أخربه ابلعلة الغائية اليت انتهى [ 11الكهف]{ َسأُنـَبِ ُئَك بَِتْأِويِل َما مَلْ َتْسَتِطْع َعَلْيِه َصرْباً }عوض 

فالتأويل يف كتاب هللا سببانه وتعاىل [ 15الكهف]{ َذِلَك أَتِْويُل َما مَلْ َتْسِطْع َعَلْيِه َصرْباً }إليها فعله قال 
راد به حقيقة املعىن الذي يؤول اللفظ إليه وهي احلقيقة املوجودة يف اخلارج فإن الكالم نوعان خرب امل

وطلب فتأويل اخلرب هو احلقيقة وأتويل الوعد والوعيد هو نفس املوعود واملتوعد به وأتويل ما أخرب هللا 
ات العلى وأتويل األمر هو به من صفاته وأفعاله نفس ما هو عليه سببانه وما هو موصوف به من الصف

نفس األفعال املأمور هبا قالت عائشة كان رسول هللا يقول يف ركوعه وسجوده سببانك اللهم ربنا 
 وحبمدك يتأول القرلن

(7/711) 

 



فهذا التأويل هو نفس فعل املأمور به فهذا التأويل يف كالم هللا ورسوله وأما التأويل يف اصطالح أهل 
أهل الفقه واحلديث فمرادهم به معىن التفسري والبيان ومنه قول ابن جرير وغريه التفسري والسلف من 

القول يف أتويل قوله تعاىل كذا وكذا يريد تفسريه ومنه قول اإلمام أمحد يف كتابه يف الرد على اجلهمية 
اد هبا وهو فيما أتولته من القرلن على غري أتويله فأبطل تلك التأويالت اليت ذكروها وهي تفسريها املر 

أتويلها عنده فهذا التأويل يرجع إىل فهم املعىن وحتصيله يف الذهن واألول يعود إىل وقوع حقيقته يف 
 .اخلارج

وأما املعتزلة واجلهمية وغريهم من فرق املتكلمني فمرادهم ابلتأويل صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إىل 
أخرين من أهل األصول والفقه وهلذا يقولون جمازه وما خيالف ظاهره وهذا هو الشائع يف عرف املت
 .التأويل على خالف األصل والتأويل حيتاج إىل دليل
 وهذا التأويل هو الذي صنف يف تسويغه وإبطاله من

(7/711) 

 

اجلانبني فصنف عماعة يف أتويل لايت الصفات وأخبارها كأيب بكر بن فورك وابن مهدي الطربي وغريمها 
 يف إبطال تلك التأويالت كالقاضي أيب يعلى والشيخ موفق الدين بن وعارضهم لخرون فصنفوا

(7/711) 

 

قدامة وهو الذي حكى عن غري واحد إعماع السلف على عدم القول به كما ستأيت حكاية ألفاظهم إن 
 .فصل وعلى هذا ينبين الكالم يف. شاء هللا

(7/714) 

 

 انقسام التأويل إىل صبيح وابطل: الفصل الثاين
... 

 الفصل الثاين وهو انقسام التأويل إىل صبيح وابطل
فالتأويل الصبيح هو القسمان األوالن ومها حقيقة املعىن وما يؤول إليه يف اخلارج أو تفسريه وبيان 



 .معناه وهذا التأويل يعم احملكم واملتشابه واألمر واخلرب
 بني أظهر ا ينزل عليه القرلن وهو يعلم قال جابر بن عبد هللا يف حديث حجة الوداع ورسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

أتويله فما عمل به من شيء عملنا به فعلمه بتأويله هو علمه بتفسريه وما يدل عليه وعمله به هو أتويل 
 .ما أمر به وهنى عنه

(7/717) 

 

 قته وهو يقولودخل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مكة يف عمرة القضاء وعبد هللا بن رواحة لخذ خبطام  ا
 خلوا فكل اخلري يف رسوله... خلوا بين الكفار عن سبيله 

 أعرف حق هللا يف قبوله... اي رب إين مؤمن بقيله 
 كما قتلناكم على تنزيله... حنن قتلناكم على أتويله 

 ويذهل اخلليل عن خليله... ضراب يزيل اهلام عن مقيله 
 رقال ابن هشام حنن قتلناكم على أتويله إىل لخ

(7/715) 

 

األبيات لعمار بن ايسر يف غري هذا اليوم والدليل على ذلك أن ابن رواحة إمنا أراد املشركني واملشركون 
 .مل يقروا ابلتنزيل وإمنا يقاتل على التأويل من أقر ابلتنزيل

 وهذا ال يلزم إن صح الشعر عن ابن رواحة ألن املراد بقتاهلم على التأويل هو أتويل قوله تعاىل
ُ لِمِننيَ } وكان دخوهلم املسجد احلرام عام القضية [ 51الفتح]{ لََتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد احْلََراَم ِإْن َشاَء اّلِلَّ

لمنني هو أتويل هذه الرؤاي اليت رلها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأنزهلا هللا يف كتابه ويدل عليه أن الشعر إمنا يناسب 
 فلم يكن هناكخطاب الكفار بقي أن يقال 

(7/711) 

 

قتال حىت يقول حنن قتلناكم فيقال هذا ختويف وهتديد أي إن قاتلتمو ا قاتلناكم وقتلناكم على التأويل 
 .والتنزيل وعلى التقديرين فليس املراد ابلتأويل صرف اللفظ عن حقيقته إىل جمازه



كل مال أو دم أصيب بتأويل   ومن هذا قول الزهري وقعت الفتنة وأصباب دمحم متوافرون فأعمعوا أن
القرلن فهو هدر أنزلوهم منزلة أهل اجلاهلية أي إن القبيلتني يف الفتنة إمنا اقتتلوا على أتويل القرلن وهو 

تفسريه وما ظهر لكل طائفة منه حىت دعاهم إىل القتال فأهل اجلمل وصفني إمنا اقتتلوا على أتويل 
 تقتلك"به نعم التأويل الباطل أتويل أهل الشام قوله لعمار القرلن وهؤالء حيتجون به وهؤالء حيتجون 

(7/710) 

 

فقالوا حنن مل نقتله إمنا قتله من جاء به حىت أوقعه بني رماحنا فهذا هو التأويل الباطل " الفئة الباغية
من املخالف حلقيقة اللفظ وظاهره فإن الذي قتله هو الذي ابشر قتله ال من استنصر به وهلذا رد عليهم 

هو أوىل ابحلق واحلقيقة منهم فقالوا فيكون رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأصبابه هم الذين قتلوا محزة والشهداء معه 
 .ألهنم أتوا هبم حىت أوقعوهم حتت سيوف املشركني

ومن هذا قول عروة بن الزبري ملا روى حديث عائشة فرضت الصالة ركعتني ركعتني فزيد يف صالة 
صالة السفر فقيل له فما ابل عائشة أمتت يف السفر قال أتولت كما أتول عثمان وليس  احلضر وأقرت

 مراده

(7/715) 

 

أن عائشة وعثمان أتوال لية القصر على خالف ظاهرها وإمنا مراده أهنما أتوال دليال قام عندمها اقتضى 
ر هو أتويله كما كان رسول هللا جواز اإلمتام فعمال به فكان عملهما به هو أتويله فإن العمل بدليل األم

ابمتثاله بقوله سببانك اللهم ربنا [ 1النصر]{ َفَسبِ ْح حبَْمِد رَبِ َك َواْستَـْغِفْرهُ }ملسو هيلع هللا ىلص يتأول قوله تعاىل 
ُتْم فَأَِقيُموا الصَّالةَ }وحبمدك اللهم اغفر يل فكأن عائشة وعثمان أتوال قوله  { فَِإَذا اْطَمْأنـَنـْ

 .وإن إمتامها من إقامتها[ 741اءالنس]
وقيل أتولت عائشة أهنا أم املؤمنني وأن أمهم حيث كانت فكأهنا مقيمة بينهم وأن عثمان كان إمام 

املسلمني فبيث كان فهو منزله أو أنه كان قد عزم على االستيطان مبىن أو أنه كان قد أتهل هبا ومن 
اب كانوا قد كثروا يف ذلك املوسم فأحب أن يعلمهم أتهل بلد مل يثبت له حكم املسافر أو أن األعر 

 فرض الصالة وأنه أربع أو غري ذلك من التأويالت اليت ظناها أدلة مقيدة ملطلق القصر



(7/716) 

 

أو خمصصة لعمومه وإن كانت كلها ضعيفة والصواب هدي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فإنه كان إمام املسلمني 
 حياته وبعد وفاته وقد قصرت معه ومل يكن عثمان ليقيم مبكة وقد بلغه أن رسول وعائشة أم املؤمنني يف

هللا ملسو هيلع هللا ىلص إمنا رخص هبا للمهاجر بعد قضاء نسكه ثالاث واملسافر إذا تزوج يف طريقه مل يثبت له حكم 
 .اإلقامة مبجرد التزوج مامل يزمع اإلقامة وقطع السفر

وافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة ويطابقها هو التأويل الصبيح وابجلملة فالتأويل الذي ي
والتأويل الذي خيالف ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة هو التأويل الفاسد وال فرق بني ابب 
اخلرب واألمر يف ذلك وكل أتويل وافق ما جاء به الرسول فهو املقبول وما خالفه فهو املردود فالتأويل 

 أنواعالباطل 
 أبن" حىت يضع رب العزة عليها رجله" مامل حيتمله اللفظ بوضعه كتأويل قوله: أحدها

(7/711) 

 

 .الرجل عماعة من الناس فإن هذا ال يعرف يف شيء من لغة العرب البتة
 ِلَما َخَلْقتُ }مامل حيتلمه اللفظ ببنيته اخلاصة من تثنية أو عمع وإن احتمله مفردا كتأويل قوله : الثاين
 .ابلقدرة[ 15ص]{ بَِيَديَّ 
ْن }مامل حيتمله سياقه وتركيبه وإن احتمله يف غري ذلك السياق كتأويل قوله : الثالث ََ َهْل يـَْنظُُروَن ِإالَّ

 [751األنعام]{ أَتْتِيَـُهُم اْلَمالِئَكُة َأْو َيَْيتَ رَبَُّك َأْو َيَْيتَ بـَْعُض لاَيِت رَبِ كَ 

(7/711) 

 

تيان بعض لايته اليت هي أمره وهذا َيابه السياق كل اإلابء فإنه ميتنع محله على ذلك أبن إتيان الرب إ
 .مع التقسيم والرتديد والتنويع

إنكم ترون ربكم عيا ا كما ترون القمر ليلة البدر صبوا ليس دونه سباب وكما ترون "وكتأويل قوله 
ذا السياق مبا خيالف حقيقتها فتأويل الرؤية يف ه" الشمس يف الظهرية صبوا ليس دوهنا سباب



 .وظاهرها يف غاية االمتناع وهو رد وتكذيب تسرت صاحبه ابلتأويل
ما مل يؤلف استعماله يف ذلك املعىن يف لغة املخاطب وإن ألف يف االصطالح احلادث وهذا : الرابع

صوص مبا مل موضع زلت فيه أقدام كثري من الناس وضلت فيه أفهامهم حيث أتولوا كثريا من ألفاظ الن
يؤلف استعمال اللفظ له يف لغة العرب البتة وإن كان معهودا يف اصطالح املتأخرين وهذا مما ينبغي 

 .التنبه له فإنه حصل بسببه من الكذب على هللا ورسوله ما حصل

(7/711) 

 

كته على بطالن ابحلركة وقالوا استدل حبر [ 16,  11األنعام]{ فـََلمَّا َأَفلَ }كما أتولت طائفة قوله تعاىل 
 .ربوبيته وال يعرف يف اللغة اليت نزل هبا القرلن أن األفول هو احلركة البتة يف موضع واحد

وكذلك أتويل األحد أبنه الذي ال يتميز منه شيء عن شيء البتة مث قالوا لو كان فوق العرش مل يكن 
لغة وال يعرف استعماله يف لغة أحدا فإن أتويل األحد هبذا املعىن ال يعرفه أحد من العرب وال أهل ال

 القوم يف هذا املعىن يف موضع واحد أصال وإمنا هو اصطالح

(7/714) 

 

 .اجلهمية والفالسفة واملعتزلة ومن وافقهم
أبن املعىن أقبل على خلق العرش فإن هذا ال [ 50األعراف]{ مثَّ اْستَـَوى َعَلى اْلَعْرشِ }وكتأويل قوله 

غريها من األمم أن من أقبل على الشيء يقال قد استوى عليه وال يقال ملن  يعرف يف لغة العرب بل وال
أقبل على الرحل قد استوى عليه وال ملن أقبل على عمل من األعمال من قراءة أو كتابة أو صناعة قد 

استوى عليها وال ملن أقبل على األكل قد استوى على الطعام فهذه لغة القوم وأشعارهم وألفاظهم 
 .يس يف شيء منها ذلك البتةموجودة ل

 وهذا التأويل يبطل من وجوه كثرية سنذكرها يف موضعها لو مل يكن منها إال تكذيب رسول هللا صلى هللا

(7/717) 

 



أن هللا قدر مقادير اخلالئق قبل أن " عليه وسلم لصاحب هذا التأويل لكفاه فإنه قد ثبت يف الصبيح
فكان العرش موجودا قبل خلق " وعرشه على املاء خيلق السماوات واألرض خبمسني ألف سنة

السموات واألرض أبكثر من مخسني ألف سنة فكيف يقال إنه خلق السماوات واألرض يف ستة أايم مث 
 .أقبل على خلق العرش

والتأويل إذا تضمن تكذيب الرسول فبسبه ذلك بطال ا وأكثر أتويالت القوم من هذا الطراز وسيمر 
 .عني لكل موحد وسخنة عني لكل ملبد بك منها ما هو قرة

ما ألف استعماله يف ذلك املعىن لكن يف غري الرتكيب الذي ورد به النص فيبمله املتأول يف : اخلامس
هذا الرتكيب الذي ال حيتمله على جميئه يف تركيب لخر حيتمله وهذا من أقبح الغلط والتلبيس كتأويل 

 اليدين يف قوله تعاىل

(7/715) 

 

ابلنعمة وال ريب أن العرب تقول لفالن عندي يد [ 15ص]{ نَـَعَك َأْن َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت بَِيَديَّ َما مَ }
وقال عروة بن مسعود للصديق لوال يد لك عندي مل أجزك هبا ألجبتك ولكن وقوع اليد يف هذا 

يت هي نظري كتبت الرتكيب الذي أضاف سببانه فيه الفعل إىل نفسه مث تعدى الفعل إىل اليد ابلباء ال
ابلقلم وهي اليد وجعل ذلك خاصة خص هبا صفيه لدم دون البشر كما خص املسيح أبنه نفخ فيه من 
روحه وخص موسى أبنه كلمه بال واسطة فهذا مما حييل أتويل اليد يف النص ابلنعمة وإن كانت يف تركيب 

 .يته له يف كل تركيبلخر تصلح لذلك فال يلزم من صالحية اللفظ ملعىن ما يف تركيب صالح
َا  َاِظَرةٌ }وكذلك قوله   [55,  51القيامة]{ ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ  َاِضَرة ِإىَل َرهبِ 

(7/711) 

 

يستبيل فيها أتويل النظر ابنتظار الثواب فإنه أضاف النظر إىل الوجوه اليت هي حمله وعداه حبرف إىل 
إال ووصف الوجوه ابلنضرة اليت ال حتصل إال مع اليت إذا اتصل هبا فعل النظر كان من نظر العني ليس 

حضور ما يتنعم به ال مع التنغيص ابنتظاره ويستبيل مع هذا الرتكيب أتويل النظر بغري الرؤية وإن كان 
َناِظَرٌة }وقوله تعاىل [ 71احلديد]{ اْنظُُرو َا نـَْقَتِبْس ِمْن نُورُِكمْ }النظر مبعىن االنتظار قد استعمل يف قوله  فـَ

الرَّمْحَُن َعَلى }ومثل هذا قول اجلهمي امللبس إذا قال لك املشبه [ 15النمل]{  يـَْرِجُع اْلُمْرَسُلونَ ِبَ 



فقل له العرش له عند ا سبعة معان واالستواء له مخسة معان فأي ذلك املراد [ 5طه]{ اْلَعْرِش اْستَـَوى
 .فإن املشبه يتبري وال يدري ما يقول ويكفيك مؤونته

 ا اجلاهل الظامل الفاتن املفتون ويلكفيقال هلذ

(7/710) 

 

ما ذنب املوحد الذي مسيته أنت وأصبابك مشبها وقد قال لك نفس ما قال هللا فوهللا لو كان مشبها  
 .كما تزعم لكان أوىل ابهلل ورسوله منك ألنه مل يتعد النص

ومتويه على اجلهال وكذب  وأما قولك للعرش سبعة معان أو حنوها ولالستواء مخسة معان فتلبيس منك
ظاهر فإنه ليس لعرش الرمحن الذي استوى عليه إال معىن واحد وإن كان للعرش من حيث اجلملة عدة 
معان فالالم للعهد وقد صار هبا العرش معينا وهو عرش الرب هلالج لج الذي هو سرير ملكه الذي اتفقت 

 .عليه الرسل وأقرت به األمم إال من  ابذ الرسل
االستواء له عدة معان تلبيس لخر فإن االستواء املعدى أبداة على ليس له إال معىن واحد وأما وقولك 

َوَلمَّا بـََلَغ }االستواء املطلق فله عدة معان فإن العرب تقول استوى كذا إذا انتهى وكمل ومنه قوله تعاىل 
ُه َواْستَـَوى م استوى املاء واخلشبة واستوى وتقول استوى وكذا إذا ساواه حنو قوهل[ 70القصص]{ َأُشدَّ

 الليل والنهار وتقول استوى إىل كذا

(7/715) 

 

إذا قصد إليه علوا وارتفاعا حنو استوى إىل السطح واجلبل واستوى على كذا أي إذا ارتفع عليه وعال 
 عليه ال تعرف العرب غري هذا فاالستواء يف هذا الرتكيب نص ال حيتمل غري معناه كما هو نص يف قوله

ُه َواْستَـَوى} ال حيتمل غري معناه ونص يف قوهلم استوى الليل والنهار يف [ 70القصص]{ َوَلمَّا بـََلَغ َأُشدَّ
 .معناه ال حيتمل غريه فدعوا التلبيس فإنه ال جيدي عليكم إال مقتا عند هللا وعند الذين لمنوا

استعماله يف املعىن املؤول أو عهد اللفظ الذي اطرد استعماله يف معىن هو ظاهر فيه ومل يعهد : السادس
استعماله فيه  ادرا فتأويله حيث ورد ومحله على خالف املعهود من استعماله ابطل فإنه يكون تلبيسا 

وتدليسا يناقض البيان واهلداية بل إذا أرادوا استعمال مثل هذا يف غري معناه املعهود حفوا به من القرائن 
سبق فهمه إىل معناه املألوف ومن أتمل لغة القوم وكمال هذه اللغة ما يبني للسامع مرادهم به لئال ي



وأما أهنم َيتون إىل لفظ له معىن قد ألف استعماله فيه فيخرجونه . وحكمة واضعها تبني له صبة ذلك
 عن معناه ويطردون استعماله يف غريه مع أتكيده

(7/716) 

 

ُ ُموَسى }حمل احملال مثاله قوله تعاىل بقرائن تدل على أهنم أرادوا معناه األصلي فهذا من أ وََكلََّم اّلِلَّ
وقوله ما منكم إال من سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترعمان يرتجم له وال حاجب [ 760النساء]{ َتْكِليماً 

حيجبه وقوله إنكم ترون ربكم عيا ا وهذا شأن أكثر نصوص الصفات إذا أتملها من شرح هللا صدره 
زل على الرسول منها يراها قد حفت من القرائن واملؤكدات مبا ينفي عنها أتويل لقبوهلا وفرح مبا أن

 .املتأول
 كل أتويل يعود على أصل النص ابإلبطال: السابع

(7/711) 

 

فهو ابطل كتأويل قوله أميا امرأة نكبت نفسها بغري إذن وليها فنكاحها ابطل حبمله على األمة فإن هذا 
اهر اللفظ يرجع على أصل النص ابإلبطال وهو قوله فإن دخل هبا فلها املهر التأويل مع شدة خمالفته لظ

مبا استبل من فرجها ومهر األمة إمنا هو للسيد فقالوا حنمله على املكاتبة وهذا يرجع على أصل النص 
ابإلبطال من وجه لخر فإنه أتى فيه ب أي الشرطية اليت هي من أدوات العموم وأكدها ب ما املقتضية 

يد العموم وأتى ابلنكرة يف سياق الشرط وهي تقتضي العموم وعلق بطالن النكاح ابلوصف املناسب أتك
 له املقتضي لوجود احلكم بوجوده وهو نكاحها نفسها ونبه على العلة املقتضية للبطالن

(7/711) 

 

ال تقع يف وهي افتياهتا على وليها وأكد احلكم ابلبطالن مرة بعد مرة ثالث مرات فبمله على صورة 
العامل إال  ادرا يرجع على مقصود النص ابإلبطال وأنت إذا أتملت عامة أتويالت اجلهمية رأيتها من هذا 

 .اجلنس بل أشنع
أتويل اللفظ الذي له معىن ظاهر ال يفهم منه عند إطالقه سواه ابملعىن اخلفي الذي ال يطلع : الثامن



لفظ األحد الذي يفهمه اخلاصة والعامة ابلذات اجملردة  عليه إال أفراد من أهل النظر والكالم كتأويل
عن الصفات اليت ال يكون فيها معنيان بوجه ما فإن هذا لو أمكن ثبوته يف اخلارج مل يعرف إال بعد 

مقدمات طويلة صعبة جدا فكيف وهو حمال يف اخلارج وإمنا يفرضه الذهن فرضا مث يستدل على وجوده 
املشهور عند كل أحد هلذا املعىن الذي هو يف غاية اخلفاء وستمر بك  اخلارجي فيستبيل وضع اللفظ

 .نظائره إن شاء هللا تعاىل
 التأويل الذي يوجب تعطيل املعىن الذي هو يف: التاسع

(7/711) 

 

غاية العلو والشرف وحيطه إىل معىن دونه مبراتب كثرية وهو شبيه بعزل سلطان عن ملكه وتوليته مرتبة 
خَيَاُفوَن رَبَـُّهْم }وقوله [ 71األنعام]{ َوُهَو اْلَقاِهُر فـَْوَق ِعَباِدهِ }ري مثاله أتويل اجلهمية قوله دون امللك بكث

 .ونظائره أبهنا فوقية الشرف كقوهلم الدرهم فوق الفلس والدينار فوق الدرهم[ 54النبل]{ ِمْن فـَْوِقِهمْ 
ن خصائص الربوبية وهي املستلزمة لعظمة الرب فتأمل تعطيل املتأولني حقيقة الفوقية املطلقة اليت هي م

 .هلالج لج وحطها إىل كون قدره فوق قدر بين لدم وأنه أشرف منهم
وكذلك أتويلهم علوه هبذا املعىن وأنه كعلو الذهب على الفضة وكذلك أتويلهم استواءه على عرشه 

شكت العقالء يف كونه بقدرته عليه وأنه غالب له فياهلل العجب هل ضلت العقول واتهت احلالم و 
سببانه غالبا لعرشه قادرا عليه حىت خيرب به سببانه يف سبعة مواضع من كتابه مطردة بلفظ واحد ليس 

 فيها موضع واحد يراد به املعىن الذي أبداه املتأولون وهذا التمدح والتعظيم كله ألجل أن

(7/544) 

 

السموات واألرض أفرتى مل يكن سببانه يعرفنا أنه قد غلب عرشه وقدر عليه وكان ذلك بعد خلق 
 .غالبا للعرش قادرا عليه يف مدة تزيد على مخسني ألف سنة مث جتدد له ذلك بعد خلق هذا العامل

أتويل اللفظ مبعىن مل يدل عليه دليل من السياق وال معه قرينة تقتضيه فإن هذا ال يقصده املبني : العاشر
م قرائن تدل على املعىن املخالف لظاهره حىت ال يوقع السامع اهلادي بكالمه إذ لو قصده حلف ابلكال

يف اللبس واخلطأ فإن هللا سببانه أنزل كالمه بيا ا وهدى فإذا أراد به خالف ظاهره ومل حتف به قرائن 



 .تدل على املعىن الذي يتبادر غريه إىل فهم كل أحد مل يكن بيا ا وال هدى
 التأويل الصبيح والباطل وابهلل املستعانفهذه بعض الوجوه اليت يفرق بيها بني 

(7/547) 

 

 يف أن التأويل إخبار عن مراد املتكلم ال إنشاء: الفصل الثالث
فهذا املوضع مما يغلط فيه كثري من الناس غلطا قبيبا فإن املقصود فهم مراد املتكلم بكالمه فإذا قيل 

مل يكن هذا اخلرب مطابقا كان كذاب على  معىن اللفظ كذا وكذا كان إخبارا ابلذي عناه املتكلم فإن
 .املتكلم ويعرف مراد املتكلم بطرق متعددة

ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معىن ظاهر ابلوضع وال تبني بقرينة . منها أن يصرح إبرادة ذلك املعىن
ه وما تصبب الكالم أنه مل يرد ذلك املعىن فكيف إذا حف بكالمه ما يدل على أنه إمنا أراد حقيقت

 .وضع له
ُ ُموَسى َتْكِليماً }كقوله   [760النساء]{ وََكلََّم اّلِلَّ

(7/545) 

 

هللا أشد فرحا بتوبة "، و "وإنكم ترون ربكم عيا ا كماترون الشمس يف الظهرية ليس دوهنا سباب "
ذا عبده من أحدكم أضل راحلته أبرض دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه فأيس منها فنام مث استيقظ فإ

فهذا مما يقطع السامع فيه مبراد املتكلم " راحلته عند رأسه فاهلل أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته
فإذا أخرب عن مراده مبا دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن املؤكدة له كان صادقا يف إخباره 

 .عليه فإخباره أبن هذا مراده كذب عليه وأما إذا أتول كالمه مبا مل يدل عليه لفظه وال اقرتن به ما يدل

(7/541) 

 

فقول القائل حيمل اللفظ على كذا وكذا يقال له ما تعين ابحلمل أتعين به أن اللفظ موضوع هلذا املعىن 
فهذا نقل جمرد موضعه كتب اللغة فال اثر حلملك أم تعين به اعتقاد أن املتكلم أراد ذلك املعىن الذي 

عليه بال علم وهو كذب مفرتى إن مل أتت بدليل يدل على أن املتكلم أراده أم  محلته عليه فهذا قول



تعين به أنك أنشأت له معىن فإذا مسعته اعتقدت أن ذلك معناه وهذا حقيقة قولك وإن مل ترده فاحلمل 
ن إما أخبار عن املتكلم أبنه أراد ذلك املعىن فهذا اخلرب إما صادق إن كان ذلك املعىن هو املفهوم م
لفظ املتكلم وإما كاذب إن كان لفظه مل يدل عليه وإما إنشاء الستعمال ذلك اللفظ يف هذا املعىن 

 .وهذا إمنا يكون يف كالم تنشئه أنت ال يف كالم الغري
وحقيقة األمر أن قول القائل حنمله على كذا أو نتأوله بكذا إمنا هو من ابب دفع داللة اللفظ على ما 

 .ا احت  عليه به ومل ميكنه دفع وروده دفع معناه وقال أمحله على خالف ظاهرهوضع له فإن منازعه مل
فإن قيل بل للبمل معىن لخر مل تذكروه وهو أن اللفظ ملا استبال أن يراد به حقيقته وظاهره وال ميكن 

 تعطيله

(7/540) 

 

 .لة ال ابتداء وإنشاءاستدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن جمازه هو املراد فبملناه عليه دال
قيل فهذا املعىن هو اإلخبار عن املتكلم أنه أراده وهو إما صدق أو كذب كماتقدم ومن املمتنع أن يريد 
خالف حقيقته وظاهره وال يبني للسامع املعىن الذي أراده بل يقرتن بكالمه ما يؤكد إرادة احلقيقة وحنن 

إذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك كما  ال مننع أن املتكلم قد يريد بكالمه خالف ظاهره
يف املعاريض اليت جيب أو يسوغ تعاطيها ولكن املنكر غاية اإلنكار أن يريد بكالمه خالف ظاهره 

وحقيقته إذا قصد البيان واإليضاح وإفهام مراده فاخلطاب نوعان نوع يقصد به التعمية على السامع 
رشاد فإطالق اللفظ وإرادة خالف حقيقته وظاهره من غري قرائن ونوع يقصد به البيان واهلداية واإل

 .حتتف به تبني املعىن املراد حمله النوع األول ال الثاين وهللا أعلم

(7/545) 

 

 يف الفرق بني أتويل اخلرب وأتويل الطلب: الفصل الرابع
تثاله كان املقصود من ملا كان الكالم نوعني خرب وطلب وكان املقصود من اخلرب تصديقه ومن الطلب ام

أتويل اخلرب هو تصديق خمربه ومن أتويل الطلب هو امتثاله وكان كل أتويل يعود على املخرب ابلتعطيل 
 .وعلى الطلب ابملخالفة أتويال ابطال

واملقصود الفرق بني أتويل األمر والنهي وأتويل اخلرب فاألول معرفته فرض على كل مكلف ألنه ال ميكنه 



 .بعد معرفة أتويله االمتثال إال
 السنة هي أتويل األمر: " قال سفيان بن عيينة

(7/546) 

 

والنهي وال خالف بني األمة أن الراسخني يف العلم يعلمون هذا التأويل وأرسخهم يف العلم أعلمهم به 
العمل ولو كان معرفة هذا التأويل ممتنعا على البشر ال يعلمه إال هللا لكان العمل بنصوصه ممتنعا كيف و 
 .هبا واجب فال بد أن يكون يف األمة من يعرف أتويلها وإال كانت األمة كلها مضيعة ملا أمرت به

وقد يكون معىن النص بينا جليا فال ختتلف األمة يف أتويله وإن وقع اخلالف يف حكمه خلفائه على من مل 
قصده اتباع احلق ويثيبه هللا  يبلغه أو لقيام معارض عنده أو لنسيانه فهذا يعذر فيه املخالف إذا كان

على قصده وأما من بلغه النص وذكره ومل يقم عنده ما يعارضه فإنه ال يسعه خمالفته وال يعذر عند هللا 
 .برتكه لقول أحد كائنا من كان

وقد تكون داللة اللفظ غري جلية فيشتبه املراد به بغريه فهنا معرتك النزاع بني أهل االجتهاد يف أتويله 
التشابه وقع النزاع فيفهم هذا منها معىن فيؤوهلا به ويفهم منها غريه معىن لخر فيؤوهلا به وقد  وألجل

يكون كال الفهمني صبيبا واآلية دلت على هذا وهذا ويكون الراسخ يف العلم هو الذي أوهلا هبذا 
 ادوهذا ومن أثبت أحد املعنيني ونفى اآلخر أقل رسوخا وقد يكون أحد املعنيني هو املر 

(7/541) 

 

ال سيما إذا كا ا متضادين والراسخ يف العلم هو الذي أصابه فالتأويل يف هذا القسم مأمور به مأجور 
َأْو يـَْعُفَو الَِّذي بَِيِدِه }وقد تنازع الصبابة يف أتويل قوله تعاىل . عليه صاحبه إما أجرا واحدا وإما أجرين

{ َأْو الَمْسُتُم النِ َساءَ }وتنازعوا يف أتويل قوله . ب أو الزوجهل هو األ[ 511البقرة]{ ُعْقَدُة النِ َكاحِ 
َوال ُجنُباً ِإالَّ }وتنازعوا يف أتويل قوله . هل هو اجلماع أو اللمس ابليد والقبلة وحنوها[ 01النساء]

هل هو املسافر يصلي ابلتيمم مع اجلنابة أو اجملتاز مبواضع الصالة  [ 01النساء]{ َعاِبِري َسِبيلٍ 
 .املساجد وهو جنبك

 .وتنازعوا يف أتويل ذوي القرىب املستبقني من اخلمس هل هم قرابة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أو قرابة اإلمام



(7/541) 

 

هل يدخل فيه [ 540األعراف]{ َوِإَذا ُقِرَئ اْلُقْرلُن فَاْسَتِمُعوا َلُه َوأَْنِصُتوا}وتنازعوا يف أتويل قوله تعاىل 
 .الة الواجبة أم القراءة الص

ُفِسِهنَّ َأْربـََعَة َأْشُهٍر َوَعْشراً }وتنازعوا يف أتويل قوله  { َوالَِّذيَن يـُتَـَوفَـّْوَن ِمْنُكْم َوَيَذرُوَن َأْزَواجاً يـَتَـَربَّْصَن أِبَنـْ
 .هل يتناول اللفظ احلامل أم هو للبائل فقط[ 510البقرة]

َتةُ ُحر َِمْت َعَلْيُكُم الْ }وتنازعوا يف قوله   .هل يدخل فيه ما مات يف الببر أم ال[ 1املائدة]{ َميـْ
 .وتنازعوا يف أتويل الكاللة
 [77النساء]{ فَِإْن َكاَن َلُه ِإْخَوٌة َفأِلُمِ ِه السُُّدسُ }ويف أتويل قوله تعاىل 

(7/541) 

 

تهم وكلمة وأمثال ذلك ومل يتنازعوا يف أتويل لايت الصفات وأخبارها يف موضع واحد بل اتفقت كلم
التابعني بعدهم على إقرارها وإمرارها مع فهم معانيها وإثبات حقائقها وهذا يدل على أهنا أعظم النوعني 
بيا ا وأن العناية ببياهنا أهم ألهنا من متام حتقيق الشهادتني وإثباهتا من لوازم التوحيد فبيها هللا ورسوله بيا ا 

اسخني يف العلم يف منازعة وال اشتباه ومن شرح هللا هلا صدره شافيا ال يقع فيه لبس وال إشكال يوقع الر 
ونور هلا قلبه يعلم أن داللتها على معانيها أظهر من داللة كثري من لايت األحكام على معانيها وهلذا 
لايت األحكام ال يكاد يفهم معانيها إال اخلاصة من الناس وأما لايت األمساء والصفات فيشرتك يف 

العام أعين فهم أصل املعىن ال فهم الكنه والكيفية وهلذا أشكل على بعض الصبابة قوله فهمها اخلاص و 
 [711البقرة]{ ِمَن اْلَفْجرِ }حىت بني هلم بقوله { يـَتَـبَـنيََّ َلُكُم اخْلَْيُط األَبـَْيُض ِمَن اخْلَْيِط اأَلْسَودِ }

(7/574) 

 

{ َباِدي َعينِ  فَِإين ِ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعانِ َوِإَذا َسأََلَك عِ }ومل يشكل عليه وال على غريه قوله 
وأمثاهلا من لايت الصفات وأشكل على عمر بن اخلطاب لية الكاللة ومل يشكل عليه [ 716البقرة]

أول احلديد ولخر احلشر وأول سورة طه وحنوها من لايت الصفات وأيضا فإن بعض لايت األحكام 



فهذا جممل [ 716البقرة]{ َفِفْديٌَة ِمْن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسكٍ }هنا ابلسنة كقوله تعاىل جمملة عرف بيا
 يف قدر الصيام واإلطعام فبينته السنة أبنه

(7/577) 

 

جممل يف { َوْلَيطَّوَُّفوا اِبْلبَـْيِت اْلَعِتيقِ }صيام ثالثة اايم أو إطعام ستة مساكني أو ذبح شاة وكذلك قوله 
مقدار الطواف فبينته السنة أبنه سبع ونظائره كثرية كآية السرقة ولية الزكاة ولية احل  وليس يف لايت 
الصفات وأحاديثها جممل حيتاج إىل بيان من خارج بل بياهنا فيها وإن جاءت السنة بزايدة يف البيان 

 .لسنة خبالف لايت األحكاموالتفصيل فلم تكن لايت الصفات جمملة حمتملة ال يفهم املراد منها إال اب
فإن قيل هذا يرده ما قد عرف أن لايت األمر والنهي واحلالل واحلرام حمكمة ولايت الصفات متشاهبة 

 .فكيف يكون املتشابه أوضح من احملكم
قيل التشابه واإلحكام نوعان تشابه وإحكام يعم الكتاب كله وتشابه وإحكام خيص بعضه دون بعض 

ُ نـَزََّل َأْحَسَن احْلَِديِث ِكَتاابً ُمَتَشاهِباً }فاألول كقوله تعال  { ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت لاَيتُهُ }وقوله [ 51الزمر]{ اّلِلَّ
 وقوله[ 7هود]

(7/575) 

 

 :وقوله
 ُهَو الَِّذي أَنـَْزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه لاَيٌت حُمَْكَماتٌ }والثاين كقوله [ 7,  5يس]{ يس َواْلُقْرلِن احْلَِكيمِ }

فإن اردمت بتشابه لايت الصفات النوع األول فنعم هي [ 1لل عمران]{ ُهنَّ أُمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاهِبَاتٌ 
متشاهبة غري متناقضة يشبه بعضها بعضا وكذلك لايت األحكام وإن أردمت أنه يشتبه املراد هبا بغري املراد 

فيكون متشاهبا ابلنسبة إليه دون غريه وال فرق فهذا وإن كان يعرض لبعض الناس فهو أمر نسيب إضايف 
يف هذا بني لايت األحكام ولايت الصفات فإن املراد قد يشتبه فيهما بغريه على بعض الناس دون 

 .بعض
وقد تنازع الناس يف احملكم واملتشابه تنازعا كثريا ومل يعرف عن أحد من الصبابة قط أن املتشاهبات 

يدل على خالف ذلك فكيف تكون لايت الصفات متشاهبة عندهم  لايت الصفات بل املنقول عنهم
 وهم ال يتنازعون يف شيء منها ولايت األحكام هي احملكمة وقد وقع بينهم



(7/571) 

 

النزاع يف بعضها وإمنا هذا قول بعض املتأخرين وسيأيت إشباع الكالم يف هذا يف الفصل املعقود له إن 
 .شاء هللا تعاىل

(7/570) 

 

يف الفرق بني أتويل التبريف وأتويل التفسري وأن األول ممتنع وقوعه يف اخلرب والطلب : اخلامس الفصل
 والثاين يقع فيهما

ذكر هللا سببانه التبريف وذمه حيث ذكره وذكر التفسري وذكر التأويل فالتفسري هو إابنة املعىن 
وهذا غاية [ 11الفرقان]{ َناَك اِبحْلَقِ  َوَأْحَسَن تـَْفِسرياً َوال َيَُْتوَنَك مبََثٍل ِإالَّ ِجئْـ }وإيضاحه قال هللا تعاىل 

الكمال أن يكون املعىن يف نفسه حقا والتعبري عنه أفصح تعبري وأحسنه وهذا شأن القرلن وكالم 
الرسول والتبريف العدول ابلكالم عن وجهه وصوابه إىل غريه وهو نوعان حتريف لفظه وحتريف معناه 

 من األصل عن اليهود فهم الراسخون فيهما وهموالنوعان مأخوذان 

(7/575) 

 

شيوخ احملرفني وسلفهم فإهنم حرفوا كثريا من ألفاظ التوراة وما غلبوا عن حتريف لفظه حرفوا معناه وهلذا 
وصفوا ابلتبريف يف القرلن دون غريهم من األمم ودرج على لاثرهم الرافضة فهم أشبه هبم من القذة 

فإهنم سلكوا يف حتريف النصوص الواردة يف الصفات مسالك إخواهنم من اليهود وملا مل ابلقذة واجلهمية 
يتمكنوا من حتريف نصوص القرلن حرفوا معانيه وسطوا عليها وفتبوا ابب التأويل لكل ملبد يكيد 
قد الدين فإنه جاء فوجد اباب مفتوحا وطريقا مسلوكة ومل ميكنهم أن خيرجوه من ابب أو يردوه من طريق 
شاركوه فيها وإن كان امللبد قد وسع اباب هم فتبوه وطريقا هم اشتقوه فهما مبنزلة رجلني ائتمنا على 
 مال فتأول أحدمها وأكل منه دينارا فتأول اآلخر وأكل منه عشرة فإذا أنكر عليه صاحبه قال إن حل

(7/576) 



 

الدينار أن الذي ائتمنه إمنا أراد منه أكل الدينار ابلتأويل حل أكل العشرة به وال سيما إذا زعم لكل 
 .التأويل وأن املتأول أعلم مبراده من املالك فيقول له صاحبه أ ا أسعد منك وأوىل أبكل هذا املال

واملقصود أن التأويل يتجاذبه أصالن التفسري والتبريف فتأويل التفسري هو احلق وأتويل التبريف هو 
د فإنه هو امليل ابلنصوص عن ما هي عليه إما ابلطعن فيها أو الباطل فتأويل التبريف من جنس اإلحلا

إبخراجها عن حقائقها مع اإلقرار بلفظها وكذلك اإلحلاد يف أمساء هللا اترة يكون جببد معانيها حقائقها 
واترة يكون إبنكار املسمى هبا واترة يكون ابلتشريك بينه وبني غريه فيها فالتأويل الباطل هو إحلاد 

 .إن مساه أصبابه حتقيقا وعرفا ا وأتويالوحتريف و 
ُ ُموَسى َتْكِليماً }فمن أتويل التبريف واإلحلاد أتويل اجلهمية قوله تعاىل  أي [ 760النساء]{ وََكلََّم اّلِلَّ

يف الرفع إىل { وََكلََّم اّلِلَُّ }جرح قلبه ابحلاكم واملعارف جترحيا ومن حتريف اللفظ حتريف إعراب قوله 
 لم هللا أي موسى كلم هللا ومل يكلمهالنصب وقال وك

(7/571) 

 

هللا وهذا من جنس حتريف اليهود بل أقبح منه واليهود يف هذا املوضع أوىل ابحلق منهم وملا حرفها بعض 
َوَلمَّا َجاَء ُموَسى ِلِميَقاتَِنا وََكلََّمُه }اجلهمية هذا التبريف قال له بعض أهل التوحيد فكيف تصنع بقوله 

 .فبهت احملرف[ 01األعراف] {رَبُّهُ 
الرَّمْحَُن } 5ومن هذا أن بعض الفرعونية سأل بعض أئمة العربية هل ميكن أن يقرأ العرش ابلرفع يف قوله 

وقصد الفرعوين هبذا التبريف أن يكون االستواء صفة للمخلوق ال [ 5طه]{ َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوى
 .يف هذا املوضع مل يتيسر له يف سائر اآلايت للخالق ولو تيسر هلذا الفرعوين هذا التبريف

ومن أتويل التبريف أتويل قوله إذا تكلم هللا ابلوحي مسع أهل السموات كجر السلسلة على الصفوان 
 .فيصعفون فيكون أول من يفيق جربيل

(7/571) 

 

هم سجدا لكالم قالوا أتويله إذا تكلم ملك هللا ابلوحي ال أن هللا يتكلم فجعلوا صعق املالئكة وخرور 
 .جربيل الذي قد صعق معهم من كالم نفسه



ومن أتويل التبريف أتويل القدرية اجملوسية نصوص القدر مبا أخرجها عن حقائقها ومعانيها وأتويل 
اجلهمية نصوص الصفات مبا أخرجها عن حقائقها وأوجب تعطيل الرب هلالج لج عن صفات كماله كما 

مشيئته فنبن ال ننكر التأويل بل حقيقة العلم هو التأويل والراسخون عطلته القدرية عن كمال قدرته و 
يف العلم هم أهل التأويل ولكن أي التأويلني فنبن أسعد بتأويل التفسري من غري ا وغري ا أشقى بتأويل 

 .التبريف منا وهللا املوفق للصواب

(7/571) 

 

يسوغ أتويله من لايت الصفات وأحاديثها الفصل السادس يف تعجيز املتأولني عن حتقيق الفرق بني ما 
 وما ال يسوغ

ال ريب أن هللا سببانه وصف نفسه بصفات ومسى نفسه أبمساء وأخرب عن نفسه أبفعال فسمى نفسه 
ابلرمحن الرحيم امللك القدوس السالم املؤمن املهيمن العزيز اجلبار املتكرب إىل سائر ما ذكر من أمسائه 

ره من الصفات كسورة اإلخالص وأول احلديد وأول طه وغري ذلك احلسيىن ووصف نفسه مبا ذك
ووصف نفسه أبنه حيب ويكره وميقت ويرضى ويغضب وَيسف ويسخط وجييء وَييت وينزل إىل مساء 

 الدنيا وأنه استوى على عرشه وأن له علما وحياة وقدرة وإرادة ومسعا وبصرا ووجها وأن له يدين

(7/554) 

 

ملالئكة تعرج إليه وتنزل ابألمر من عنده وأنه قريب وأنه مع احملسنني ومع وأنه فوق عباده وأن ا
 .الصابرين ومع املتقني وأن السموات مطوايت بيمينه

ووصفه رسوله أبنه يفرح ويضبك وأن قلوب العباد بني أصابعه وغري ذلك مما وصف به نفسه ووصفه 
ره ومتنع محله على حقيقته أم تقر اجلميع به رسوله فيقال للمتأول هل تتأول هذا كله على خالف ظاه

 على ظاهره وحقيقته أم تفرق بني بعض ذلك وبعضه
فإن أتولت اجلميع ومحلته على خالف حقيقته كان ذلك عنادا ظاهرا وكفرا صراحا وجبدا للربوبية 
ن وحينئذ فال تستقر لك قدم على إثبات ذات الرب تعاىل وال صفة من صفاته وال فعل من أفعاله فإ

أعطيت هذا من نفسك ومل تستهجنه التبقت إبخوانك الدهرية املالحدة الذين ال يثبتون للعامل خالقا 
 .وال راب



فإن قلت بل أثبت أن للعامل صانعا وخالقا ولكن ال أصفه بصفة تقع على خلقه وحيث وصف مبا يقع 
 .على املخلوق أأتوله

(7/557) 

 

يت وصف هبا نفسه هل تدل على معان اثبتة هي حق يف قيل لك فهذه األمساء احلسىن والصفات ال
نفسها أم ال تدل فإن نفيت داللتها على معىن اثبت كان ذلك غاية التعطيل وإن أثبت داللتها على 

معان هي حق اثبت قيل لك فما الذي سوغ لك أتويل بعضها دون بعض وما الفرق بني ما أثبته ونفيته 
 .مع أو العقلوسكت عن إثباته ونفيه من جهة الس

وداللة النصوص على أن له مسعا وبصرا وعلما وقدرة وإرادة وحياة وكالما كداللتها على أن له رمحة 
وحمبة وغضبا ورضى وفرحا وضبكا ووجها ويدين فداللة النصوص على ذلك سواء فلم نفيت حقيقة 

إثبات اإلرادة واملشيئة  رمحته وحمبته ورضاه وغضبه وفرحه وضبكه وأولتها بنفس اإلرادة فإن قلت ألن
ال يستتلزم تشبيها وجتسيما وإثبات حقائق هذه الصفات يستلزم التشبيه والتجسيم فإهنا ال تعقل إال يف 

 األجسام فإن الرمحة رقة تعرتي طبيعة احليوان واحملبة ميل

(7/555) 

 

م القلب لورود ما النفس جللب ما ينفعها والغضب غليان دم القلب طلبا لالنتقام والفرح انبساط د
يسره عليه قيل لك وكذلك اإلرادة هي ميل النفس إىل جلب ما ينفعها ودفع ما يضرها وكذلك عميع ما 
أثبته من الصفات إمنا هي أعراض قائمة ابألجسام يف الشاهد فإن العلم انطباع صورة املعلوم يف نفس 

عراض قائمة ابملوصوف فكيف لزم العامل أو صفة عرضية قائمة به وكذلك السمع والبصر واحلياة أ
التشبيه والتجسيم من إثبات تلك الصفات ومل يلزم من إثبات هذه فإن قلت ألين أثبتها على وجه ال 
مياثل صفاتنا وال يشاهبها قيل لك فهال أثبت اجلميع على وجه ال مياثل صفات املخلوقني وال يشاهبها 

من إطالق ذلك التنزيه والتوحيد وهال قلت أثبت  ومل فهمت من إطالق هذا التشبيه والتجسيم وفهمت
له وجها وحمبة وغضبا ورضى وضبكا ليس من جنس صفات املخلوقني فإن قلت هذا ال يعقل قيل لك 
فكيف عقلت مسعا وبصرا وحياة وإرادة ومشيئة ليست من جنس صفات املخلوقني فإن قلت أ ا أفرق 

 بني ما يتأول وبني ما ال يتأول أبن ما دل



(7/551) 

 

العقل على ثبوته ميتنع أتويله كالعلم واحلياة والقدرة والسمع والبصر وما ال يدل عليه العقل جيب أو 
يسوغ أتويله كالوجه واليد والضبك والفرح والغضب والرضى فإن الفعل احملكم دل على قدرة الفاعل 

 .عليه صريح العقلوإحكامه دل على علمه والتخصيص دل على اإلرادة فيمتنع خمالفة ما دل 
قيل لك أوال وكذلك اإلنعام واإلحسان وكشف الضر وتفري  الكرابت دل على الرمحة كداللة 

التخصيص على اإلرادة سواء والتخصيص ابلكرامة واالصطفاء واالجتباء دال على احملبة كداللة ما 
ض كداللة ضده على احلب ذكرت على اإلرادة واإلهانة والطرد واإلبعاد واحلرمان دال على املقت والبغ

 .والرضى
 .والعقوبة والبطش واالنتقام دال على الغضب كداللة ضده على الرضى

ويقال اثنيا هب أن العقل ال يدل على إثبات هذه الصفات اليت نفيتها فإنه ال ينفيها والسمع دليل 
قل فما الذي يسوغ لك مستقل بنفسه بل الطمأنينة إليه يف هذا الباب أعظم من الطمأنينة إىل جمرد الع

 ويقال لك اثلثا إن كان ظاهر النصوص يقتضي تشبيها. نفي مدلوله

(7/550) 

 

أو جتسيما فهو يقتضيه يف اجلميع فأول اجلميع وإن كان ال يقتضي ذلك مل جيز أتويل شيء منه وإن 
 .جذعازعمت أن بعضها يقتضيه وبعضها ال يقتضيه طولبت ابلفرق بني األمرين وعادت املطالبة 

وملا تفطن بعضهم لتعذر الفرق قال ما دل عليه اإلعماع كالصفات السبع ال يتأول وما مل يدل عليه 
إعماع فإنه يتأول وهذا كما تراه من أفسد الفروق فإن مضمونه أن اإلعماع اثبت ما يدل على التجسيم 

وهذا قدح يف اإلعماع . والتجسيموالتشبيه ولوال ذلك لتأولناه فقد اعرتفوا ابنعقاد اإلعماع على التشبيه 
 .فإنه ال ينعقد على ابطل

مث يقال إن كان اإلعماع قد انعقد على إثبات هذه الصفات وظاهرها يقتضي التجسيم والتشبيه بطل 
 .نفيكم لذلك وإن مل ينعقد عليها بطل التفريق به

لتم انعقد اإلعماع قبلهم مث يقال خصومكم من املعتزلة مل جيمعوا معكم على إثبات هذه الصفات فإن ق
 قيل صدقتم وهللا والذين أعمعوا قبلهم على هذه الصفات



(7/555) 

 

أعمعوا على إثبات سائر الصفات ومل خيصوها بسبع بل ختصيصها بسبع خالف قول السلف وقول 
اجلهمية واملعتزلة فالناس كانوا طائفتني سلفية وجهمية فبدثت الطائفة السبعية واشتقت قوال بني 

 .القولني فال للسلف اتبعوا وال مع اجلهمية بقوا
وقالت طائفة أخرى ما مل يكن ظاهره جوارح وأبعاض كالعلم واحلياة والقدرة واإلرادة والكالم ال يتأول 

وما كان ظاهره جوارح وأبعاض كالوجه واليدين والقدم والساق واإلصبع فإنه يتعني أتويله الستلزام إثباته 
 .الرتكيب والتجسيم

قال املثبتون جوابنا لكم بعني اجلواب الذي جتيبون به خصومكم من اجلهمية واملعتزلة نفاة الصفات 
فإهنم قالوا لكم لو قام به سببانه صفة وجودية كالسمع والبصر والعلم والقدرة واحلياة لكان حمال 

 لزملألعراض ولزم الرتكيب والتجسيم واالنقسام كما قلتم لو كان له وجه ويد وإصبع 

(7/556) 

 

 .الرتكيب واالنقسام فبينئذ فما هو جوابكم هلؤالء جنيبكم به
فإن قلتم حنن نثبت هذه الصفات على وجه ال تكون أعراضا وال نسميها أعراضا فال يستلزم تركيبا وال 

 .جتسيما
م األبعاض قيل لكم وحنن نثبت الصفات اليت أثبتها هللا لنفسه إذ نفيتموها أنتم عنه على وجه ال يستلز 

 .واجلوارح وال يسمى املتصف هبا مركبا وال جسما وال منقسما
 .فإن قلتم هذه ال يعقل منها إال األجزاء واألبعاض

 .قلنا لكم وتلك ال يعقل منها إال األعراض
 .فإن قلتم العرض ال يبقى زمانني وصفات الرب ابقية قدمية أبدية فليست أعراضا

مفارقتها وانفصاهلا وانفكاكها وذلك يف حق الرب تعاىل حمال فليست قلنا وكذلك األبعاض هي ما جاز 
أبعاضا وال جوارح فمفارقة الصفات اإلهلية للموصوف هبا مستبيل مطلقا يف النوعني واملخلوق جيوز أن 

 .تفارقه أعراضه وأبعاضه
تمييز ويلزم فإن قلتم إن كان الوجه عني اليد وعني الساق واإلصبع فهو حمال وإن كان غريه لزم ال



 .الرتكيب
قلنا لكم وإن كان السمع هو عني البصر ومها نفس العلم وهي نفس احلياة والقدرة فهو حمال وإن 

 متيزت لزم الرتكيب

(7/551) 

 

فما هو جواب لكم فاجلواب مشرتك فإن قلتم حنن نعقل صفات ليست أعراضا تقوم بغري جسم متبيز 
 .وإن مل يكن هلا نظري يف الشاهد

لكم فاعقلوا صفات ليست أببعاض تقوم بغري جسم وإن مل يكن له يف الشاهد نظري وحنن ال ننكر  قلنا
الفرق بني النوعني يف اجلملة ولكن فرق غري  افع لكم يف التفريق بني النوعني وأن أحدمها يستلزم 

اب كله عند ا واحد التجسيم والرتكيب واآلخر ال يستلزمه وملا أخذ هذا اإللزام حبلوق اجلهمية قالوا الب
 .وحنن ننفي اجلميع

فتبني أنه ال بد لكم من واحد من أمور ثالثة إما هذا النفي العام والتعطيل احملض وإما أن تصفوا هللا مبا 
وصف به نفسه ومبا وصفه به رسوله وال تتجاوزوا القرلن واحلديث وتتبعوا يف ذلك سبيل السلف 

 املاضني

(7/551) 

 

مة هبذا الشأن نفيا وإثباات وأشد تعظيما هلل وتنزيها له عما ال يليق جبالله فإن املعاين الذين هم أعلم األ
املفهومة من الكتاب والسنة ال ترد ابلشبهات فيكون ردها من ابب حتريف الكلم عن مواضعه وال يرتك 

 ا وال يقال تدبرها ومعرفتها فيكون ذلك مشاهبة للذين إذا ذكروا آبايت رهبم خروا عليها صما وعميا
هي ألفاظ ال تعقل معانيها وال يعرف املراد منها فيكون ذلك مشاهبة للذين ال يعلمون الكتاب إال أماين 
بل هي لايت بينات دالة على أشرف املعاين وأجلها قائمة حقائقها يف صدور الذين أوتوا العلم واإلميان 

ر صفات الكمال يف قلوهبم كذلك فكان الباب إثباات بال تشبيه وتنزيها بال تعطيل كما قامت حقائق سائ
عندهم اباب واحدا قد اطمأنت به قلوهبم وسكنت إليه نفوسهم فأنسوا من صفات كماله ونعوت جالله 

مبا استوحش منه اجلاهلون املعطلون وسكنت قلوهبم إىل ما نفر منه اجلاحدون وعلموا أن الصفات 
به الذوات فصفاته ال تشبه الصفات فما جاءهم من حكمها حكم الذات فكما أن ذاته سببانه ال تش



الصفات عن املعصوم تلقوه ابلقبول وقابلوه ابملعرفة واإلميان واإلقرار لعلمهم أبنه صفة من ال شبيه 
 .لذاته وال لصفاته

(7/551) 

 

يس  قال اإلمام أمحد إمنا التشبيه أين قول يد كيد أو وجه كوجه فأما إثبات يد ليست كاأليدي ووجه ل
كالوجوه فهو كإثبات ذات ليست كالذوات وحياة ليست كغريها من احلياة ومسع وبصر ليس كاألمساع 
واألبصار وليس إال هذا املسلك أو مسلك التعطيل احملض أو التناقض الذي ال يثبت لصاحبه قدم يف 

 .النفي وال يف اإلثبات وابهلل التوفيق
حنلتها ومذهبها فالعيار على ما يتأول وما ال يتأول هو وحقيقة األمر أن كل طائفة تتأول ما خيالف 

املذهب الذي ذهبت إليه والقواعد اليت أصلتها فما وافقها أقروه ومل يتأولوه وما خالفها فإن أمكنهم 
دفعه وإال أتولوه وهلذا ملا أصلت الرافضة عداوة الصبابة ردوا كل ما جاء يف فضائلهم والثناء عليهم 

 صلت اجلهمية أن هللا ال يتكلم وال يكلم أحدا وال يرىأو أتولوه وملا أ

(7/514) 

 

 .ابألبصار وال هو فوق عرشه مبائن خللقه وال له صفة تقوم به أولوا كل ما خالف ما أصلوه
وملا اصلت القدرية أن هللا سببانه مل خيلق أفعال عباده ومل يقدرها عليهم أولوا كل ما خالف أصوهلم وملا 

 .القول بنفوذ الوعيد وأن من دخل النار مل خيرج منها أبدا أولوا كل ما خالف أصوهلم أصلت املعتزلة
 .وملا أصلت املرجئة أن اإلميان هو املعرفة وأهنا ال تزيد وال تنقص أولوا ما خالف أصوهلم

 وما أصلت الكالبية أن هللا سببانه ال يقوم به

(7/517) 

 

وملا أصلت اجلربية . ل احلوادث أولوا كل ما خالف هذا األصلما يتعلق بقدرته ومشيئته ومسوا ذلك حلو 
أن قدرة العبد ال أتثري هلا يف الفعل بوجه من الوجوه وأن حركات العباد مبنزلة هبوب الرايح وحركات 

 .األشجار أولوا كل ما جاء خبالف ذلك



تباع األئمة الذين اعتقدوا فهذا يف احلقيقة هو عيار التأويل عند الفرق كلها حىت املقلدين يف الفروع أ
املذهب مث طلبوا الدليل عليه ضابط ما يتأول عندهم وما ال يتأول ما خالف املذهب أو وافقه ومن 

 .أتمل مقاالت الفرق ومذاهبها رأى ذلك عيا ا وابهلل التوفيق
نه ليس وكل من هؤالء يتأول دليال مسعيا ويقر على ظاهره نظريه أو ما هو أشد قبوال للتأويل منه أل

 عندهم يف نفس األمر ضابط كلي مطرد منعكس يفرق ما يتأول

(7/515) 

 

وما ال يتأول إن هو إال املذهب وقواعده وما قاله الشيوخ وهؤالء ال ميكن أحدا منهم أن حيت  على 
 مبطل حبجة مسعية ألنه يسلك يف أتويلها نظري ما سلكه هو يف أتويل ما خالف مذهبه كما سيأيت بيانه يف

 .موضعه إن شاء هللا

(7/511) 

 

 يف إلزامهم يف املعىن الذي جعلوه أتويال نظري ما فروا منه: الفصل السابع
هذا فصل بديع ملن أتمله يعلم به أن املتأولني مل يستفيدوا بتأويلهم إال تعطيل حقائق النصوص 

زم هلم فيما فروا إليه كلزومه والتالعب هبا وانتهاك حرمتها وأهنم مل يتخلصوا مما ظنوه حمذورا بل هو ال
فيما فروا منه بل قد يقعون فيما هو أعظم حمذورا كبال الذين أتولوا نصوص العلو والفوقية واالستواء 
فرارا من التبيز واحلصر مث قالوا هو يف كل مكان بذاته فنزهوه عن استوائه على عرشه ومباينته خللقه 

 واألمكنة اليت يرغب عن ذكرها فهؤالء قدماء اجلهمية فلما وجعلوه يف أجواف البيوت واآلابر واألواين
 علم متأخروهم فساد

(7/510) 

 

ذلك قالوا ليس وراء العامل وال فوق العرش إال العدم احملض وليس هناك رب يعبد وال إله يصلى له 
عن قوهلم علوا  ويسجد وال هو أيضا يف العامل فجعلوا نسبته إىل العرش كنسبته إىل أخس مكان تعاىل هللا 

 .كبريا



وكذلك فعل الذين نفوا القدر السابق تنزيها هلل عن مشيئة القبائح وخلقها ونسبوه إىل أن يكون يف 
ملكه ما ال يشاء ويشاء ما ال يكون وال يقدر على أن يهدي ضاال وال يضل مهتداي وال يقلب قلب 

 .العاصي إىل الطاعة وال املطيع إىل املعصية
وه عن أفعاله وقيامها به وجعلوه كاجلماد الذي ال يقوم به فعل وكذلك الذين نزهوه وكذلك الذين نزه

عن الكالم القائم به بقدرته ومشيئته وجعلوه كاألبكم الذي ال يقدر أن يتكلم وكذلك الذين نزهوه عن 
نفسه  صفات كماله وشبهوه ابلناقص الفاقد هلا أو ابملعدوم وهذه حال كل مبطل معطل ملا وصف هللا به

 .ووصفه به رسوله
 .واملقصود أن املتأول يفر من أمر فيقع يف نظريه

مثاله إذا أتول احملبة والرمحة والرضى والغضب واملقت ابإلرادة قيل له يلزمك يف اإلرادة ما لزمك يف 
 .هذه الصفات كما تقدم تقريره

(7/515) 

 

 الوجه فإن لفظ الذات يقع على القدمي وإذا أتمل الوجه ابلذات قيل له فيلزمك يف الذات ما لزمك يف
واحملدث كما يقع لفظ الوجه على القدمي واحملدث وإذا أتول لفظ اليد ابلقدرة فالقدرة يوصف هبا اخلالق 
واملخلوق فإن فررت من اليد ألهنا تكون للمخلوق ففر من القدرة ألنه يوصف هبا وإذا أتول السمع 

ه ما فر منه يف العلم وإذا أتول الفوقية بفوقية القهر لزمه فيها ما فر والبصر ابلعلم فرارا من التشبيه لزم
منه من فوقية الذات فإن القاهر من اتصف ابلقوة والغلبة وال يعقل هذا إال جسما فإن أثبته العقل غري 

 .جسم مل يعجز عن إثبات فوقية الذات لغري جسم
ائمة ابملوصوف وعرض من أعراضه ففر من وكذلك من أتول اإلصبع ابلقدرة فإن القدرة أيضا صفة ق

صفة إىل صفة وكذلك من أتول الضبك ابلرضى والرضى ابإلرادة إمنا فر من صفة إىل صفة فهال أقر 
النصوص على ما هي عليه ومل ينتهك حرمتها إذ كان التأويل ال خيرجه مما فر منه فإن املتأول إما أن 

دم حمض فإن أتوله مبعىن ثبويت كائنا ما كان لزمه فيه نظري ما يذكر معىن ثبوتيا أو يتأول اللفظ مبا هو ع
 .فر منه فإن قال أ ا أثبت ذلك املعىن على وجه ال يستلزم تشبيها

(7/516) 

 



 .قيل له فهال أثبت املعىن الذي أتولته على وجه ال يستلزم تشبيها
 .فإن قال ذلك أمر ال يعقل

وأنت وسائر أهل األرض إمنا تفهم املعاين الغائبة مبا تفهمها به قيل له فكيف عقلته يف املعىن الذي أثبته 
يف الشاهد ولوال ذلك ملا عقلت أنت وال أحد شيئا غائبا البتة فما أبديته يف التأويل إن كان له نظري يف 
الشاهد لزمك التشبيه وإن مل يكن له نظري مل ميكنك تعقله البتة وإن أولت النص ابلعدم عطلته فأنت يف 

ويلك بني التعطيل والتشبيه مع جنايتك على النص وانتهاكك حرمته فهال عظمت قدره وحفظت أت
 .حرمته وأقررته وأمررته مع نفي التشبيه والتخلص من التعطيل وابهلل التوفيق

(7/511) 

 

 يف بيان خطئهم يف فهمهم من النصوص املعاين الباطلة اليت أتولوها ألجلها فجمعوا بني: الفصل الثامن
 التشبيه والتعطيل

هذا الفصل من عجيب أمر املتأولني فإهنم فهموا من النصوص الباطل الذي ال جيوز إرادته مث أخرجوها 
عن معناها احلق املراد منها فأساءوا الظن هبا وابملتكلم هبا وعطلوها عن حقائقها اليت هي عني كمال 

 .ونذكر ما عليه فيهاملوصوف هبا ونقتصر من ذلك على مثال ذكره بعض اجلهمية 
ورد يف القرلن ذكر الوجه وذكر األعني وذكر العني الواحدة وذكر اجلنب الواحد وذكر : قال اجلهمي

 الساق الواحد وذكر األيدي وذكر اليدين وذكر اليد

(7/511) 

 

الواحدة فلو أخذ ا ابلظاهر لزمنا إثبات شخص له وجه وعلى ذلك الوجه أعني كثرية وله جنب واحد 
يه أيد كثرية وله ساق واحد وال يرى يف الدنيا شخص أقبح صورة من هذه الصورة املتخيلة وال يظن عل

 .أن عاقال يرى أن يصف ربه هبذه الصفة
قال السين املعظم حلرمات كالم هللا قد ادعيت أيها اجلهمي أن ظاهر القرلن الذي هو حجة هللا على 

وأفصبه وهو الذي هدى هللا به عباده وجعله شفاء ملا عباده والذي هو خري الكالم وأصدقه وأحسنه 
يف الصدور وهدى ورمحة للمؤمنني ومل ينزل كتاب من السماء أهدى منه وال أحسن وال أكمل فانتهكت 
حرمته وعضهته ونسبته إىل أقبح النقص والعيب فادعيت أن ظاهره ومدلوله إثبات شخص له وجه وفيه 



أيد كثرية وله ساق واحد فادعيت أن ظاهر ما وصفه هللا بن نفسه يف  أعني كثرية وله جنب واحد وعليه 
 كتابه يدل على

(7/511) 

 

هذه الصفة الشنعية املستقببة فيكون سببانه قد وصف نفسه أبشنع الصفات يف ظاهر كالمه فأي 
 طعن يف القرلن أعظم من طعن من جيعل هذا ظاهره ومدلوله وهل هذا إال من جنس قول الذين جعلوا
القرلن عضني فعضهوه ابلباطل وقالوا هو سبر أو شعر أو كذب مفرتى بل هذا أقبح من قوهلم من 
وجه فإن أولئك أقروا بعظمة الكالم وشرف قدره وعلوه وجاللته حىت قال فيه رأس الكفر وهللا إن 

ما يشبه كالم لكالمه حلالوة وإن عليه لطالوة وإن أسفله ملغدق وإن أعاله جلىن وإنه ليعلو وما يعلى و 
 .البشر

ومل يدع أعداء الرسول الذين جاهروه ابحملاربة والعداوة أن ظاهر كالمه أبطل الباطل وأبني احملال وهو 
 وصف اخلالق سببانه أبقبح اهليئات والصور

(7/504) 

 

ولو كان ذلك ظاهر القرلن لكان ذلك من أقرب الطرق هلم إىل الطعن فيه وقالوا كيف يدعو ا إىل 
ة رب له وجه عليه عيون كثرية وجنب واحد وساق واحد وأيد كثرية فكيف كانوا يسكتون له على عباد

ِإنَُّكْم َوَما تـَْعُبُدوَن }ذلك وهم يوردون عليه ما هو أقل من هذا بكثري كما أوردوا عليه املسيح ملا قال 
ُتْم هَلَا َواِرُدونَ  فتعلقوا بظاهر ما مل يدل على ما أوردوه وهو [ 11ياءاألنب]{ ِمْن ُدوِن اّلِلَِّ َحَصُب َجَهنََّم أَنـْ

دخول املسيح فيما عبد من دون هللا إما بعموم لفظ ما وإما بعموم املعىن فأوردوا على هذا الظاهر هذا 
 .اإليراد

(7/507) 

 

بني هارون عيسى إن [ 51مرمي]{ اَي ُأْخَت َهاُروَن َما َكاَن أَبُوِك اْمَرَأ َسْوءٍ }وأورد أهل الكتاب على قوله 
ما بينهما وليس ظاهر القرلن أنه هارون بن عمران بوجه وكانوا يتفننون فيما يوردونه على القرلن هذا 



ودونه فكيف جيدون ما ظاهره إثبات رب شأنه وهيئته ما ذكره هذا اجلهمي وال يصيبون به على رؤوس 
كهم وشدة عدواهتم هلل ورسوله كانوا األشهاد ويشنعون عليه إبثباته يف كل حاضر وابد فالقوم على شر 

أصح أفهاما من اجلهمية الذين نسبوا ظاهر القرلن إىل هذه الصفة القبيبة ولكن األذهان الغلف 
 .والقلوب العمي والبصائر اخلفاشية ال يكثر عليها أن تفهم هذا من ظاهر القرلن

(7/505) 

 

 تفهم من ظاهر القرلن من وجوه قال أنصار هللا وحنن نبني أن هذه الصورة الشنيعة ليست
َأَومَلْ يـََرْوا َأ اَّ َخَلْقَنا هَلُْم ممَّا َعِمَلْت }: وقال[ 70القمر]{ جَتِْري أبَِْعيُِنَنا}: أن هللا سببانه إمنا قال: أحدها

َعاماً  ه إن فدعوى اجلهمي أن ظاهر هذا إثبات أعني كثرية وأيد كثرية فرية ظاهرة فإن[ 17يس]{ أَْيِديَنا أَنـْ
دل ظاهره على إثبات أعني كثرية وأيد كثرية دل على خالقني كثريين فإن لفظ األيدي مضاف إىل ضمري 
اجلمع فأدع أيها اجلهمي أن ظاهره إثبات أيد كثرية آلهلة متعددة وإال فدعواك أن ظاهره أيد كثرية لذات 

إمنا ظاهره بزعمك أعني كثرية على  [70القمر]{ جَتِْري أبَِْعيُِنَنا}: واحدة خالف الظاهر وكذلك قوله
 .ذوات متعددة ال على ذات واحدة

(7/501) 

 

أن يقال لك دعواك أن ظاهر القرلن إثبات أيد كثرية يف جنب واحد كذب لخر فأين يف ظاهر : الثاين
القرلن أن األيدي يف اجلنب وكأنك إمنا أخذت هذا من القياس على بين لدم فشبهت أوال وعطلت اثنيا 

لك جعلك األعني الكثرية يف الوجه الواحد ليس يف ظاهر القرلن ما يدل على هذا وإمنا أخذته من وكذ
التشبيه ابآلدمي واحليوان وهلذا قال بعض أهل العلم إن كل معطل مشبه وال يستقيم له التعطيل إال بعد 

 .التشبيه
يـَْوَم }فإنه سببانه قال أن يقال أين يف ظاهر القرلن إثبات ساق واحد هلل وجنب واحد : الثالث

{ َأْن تـَُقوَل نـَْفٌس اَي َحْسَرَتى َعَلى َما فـَرَّْطُت يف َجْنِب اّلِلَِّ }وقال [ 05القلم]{ ُيْكَشُف َعْن َساقٍ 
فعلى تقدير أن يكون الساق واجلنب من الصفات فليس من ظاهر القرلن ما يوجب أنه ال [ 56الزمر]

دل على ما ذكرت مل يدل على نفي ما زاد على ذلك ال  يكون له إال ساق واحد وجنب واحد فلو
 مبنطوقه وال مبفهومه حىت إن القائلني مبفهوم



(7/500) 

 

اللقب ال يدل ذلك عندهم على نفي ما عدا املذكور ألنه مىت كان للتخصيص ابلذكر سبب غري 
الصفة حىت يكون ختصيص  االختصاص ابحلكم مل يكن املفهوم مرادا ابالتفاق وليس املراد ابآليتني إثبات

أحد األمرين ابلذكر مرادا بل املقصود حكم لخر وهو بيان تفريط العبد يف حق هللا وبيان سجود 
 .اخلالئق إذا كشف عن ساق وهذا حكم قد خيتص ابملذكور دون غريه فال يكون له مفهوم

ر اآلية أنه ليس له هب أنه سببانه أخرب أنه يكشف عن ساق واحدة هي صفة فمن أين يف ظاه: الرابع
إال تلك الصفة الواحدة وأنت لو مسعت قائال يقول كشفت عن عيين وأبديت عن ركبيت وعن ساقي أو 

 قدمي أو يدي هل يفهم منه أنه ليس له إال ذلك الواحد فقط

(7/505) 

 

ر فكم هذا التلبيس والتدليس فلو قال واحد من الناس هذا مل يكن ظاهر كالمه ذلك فكيف يكون ظاه
 .أفصح الكالم وأبينه ذلك

{ َوِإْن تـَُعدُّوا نِْعَمَة اّلِلَِّ ال حُتُْصوَها}أن املفرد املضاف يراد به ما هو أكثر من واحد كقوله : اخلامس
َا وَُكتُِبهِ }وقوله [ 71النبل] َقْت ِبَكِلَماِت َرهبِ  َلَة الصِ َياِم الرَّفَ }وقوله [ 75التبرمي]{ َوَصدَّ ُث ُأِحلَّ َلُكْم لَيـْ

 [7امللك]{ بَِيِدِه اْلُمْلكُ }فلو كان اجلنب والساق صفة لكان مبنزلة قوله [ 711البقرة]{ ِإىَل ِنَساِئُكمْ 

(7/506) 

 

السادس أن يقال من أين يف ظاهر [ 11طه]{ َولُِتْصَنَع َعَلى َعْييِن }و [ 56لل عمران]{ بيدك اخلري}و 
وم أن هذا ال يثبته أحد من بين لدم وأعظم الناس إثباات القرلن إثبات جنب واحد هو صفة هللا ومن املعل

للصفات هم أهل السنة واحلديث الذي يثبتون هلل الصفات اخلربية وال يقولون إن هلل جنبا واحدا وال 
ساقا واحدة قال عثمان بن سعيد الدارمي يف نقضه على املريسي وادعى املعارض زورا على قوم أهنم 

إهنم يعنون بذلك [ 56الزمر]{ اَي َحْسَرَتى َعَلى َما فـَرَّْطُت يف َجْنِب هللا} يقولون يف تفسري قول هللا
 .اجلنب الذي هو العضو وليس ذلك على ما يتومهونه



(7/501) 

 

قال الدارمي فيقال هلذا املعارض ما أرخص الكذب عندك وأخفه على لسانك فإن كنت صادقا يف 
ه وإال فلم تشنع ابلكذب على قوم هم أعلم هبذا التفسري منك دعواك فأشرهبا إىل أحد من بين لدم قال

وأبصر بتأويل كتاب هللا منك ومن إمامك إمنا تفسريها عندهم حتسر الكفار على ما فرطوا يف اإلميان 
والفضائل اليت تدعو إىل ذات هللا واختاروا عليها الكفر والسخرية أبولياء هللا فسماهم الساخرين فهذا 

عندهم فمن أنبأك أهنم قالوا جنب من اجلنوب فإنه ال جيهل هذا املعىن كثري من عوام تفسري اجلنب 
وقد قال أبو بكر الصديق هنع هللا يضر الكذب جمانب لإلميان وقال ابن مسعود . املسلمني فضال عن علمائهم

 ال جيوز من الكذب

(7/501) 

 

َأْن تـَُقوَل نـَْفٌس اَي }ه ذلك أن هللا قال جد وال هزل وقال الشعيب من كان كذااب فهو منافق اه وتوجي
َلُكْنُت ِمَن َحْسَرَتى َعَلى َما فـَرَّْطُت يف َجْنِب اّلِلَِّ َوِإْن ُكْنُت َلِمَن السَّاِخرِيَن َأْو تـَُقوَل َلْو َأنَّ اّلِلََّ َهَداين 

ْبَت اْلُمتَِّقنَي َأْو تـَُقوَل ِحنَي تـََرى اْلَعَذاَب َلْو َأنَّ يل َكرًَّة فَ  َأُكوَن ِمَن اْلُمْبِسِننَي بـََلى َقْد َجاَءْتَك لاَييت َفَكذَّ
 [56-51الزمر]{ هِبَا َواْسَتْكبَـْرَت وَُكْنَت ِمَن اْلَكاِفرِينَ 

(7/501) 

 

فهذا إخبار عما تقوله هذه النفس املوصوفة مبا وصفت به وعامة هذه النفوس ال تعلم أن هلل جنبا وال 
وجود منها يف الدنيا فكيف يكون ظاهر القرلن أن هللا أخرب عنهم بذلك وقد قال تقر بذلك كما هو امل

والتفريط فعل أو ترك فعل وهذا ال يكون [ 56الزمر]{ اَي َحْسَرَتى َعَلى َما فـَرَّْطُت يف َجْنِب اّلِلَِّ }عنهم 
س واملشاهدة وظاهر قائما بذات هللا ال يف جنب وال يف غريه بل يكون منفصال عن هللا وهذا معلوم ابحل

ليس أنه جعل فعله أو تركه { اَي َحْسَرَتى َعَلى َما فـَرَّْطُت يف َجْنِب اّلِلَِّ }القرلن يدل على أن قول القائل 
يف جنب يكون من صفات هللا وأبعاضه فأين يف ظاهر القرلن ما يدل على أنه ليس هلل إال جنب واحد 

ن دل ظاهره على إثبات جنب هو صفة فمن أين يدل السابع أن يقال هب أن القرل. يعين به الشق



ظاهره أو ابطنه على أنه جنب واحد وشق واحد ومعلوم أن إطالق مثل هذا ال يدل على أنه شق واحد 
 كما قال النيب لعمران بن حصني صل قائما فإن مل تستطع فقاعدا فإن

(7/554) 

 

حصني إال جنب واحد فإن قيل املراد على مل تستطع فعلى جنب وهذا ال يدل على أنه ليس لعمران بن 
جنب من جنبيك قلنا فقد علم أن ذكر اجلنب مفردا ال ينفي أن يكون معه غريه وال يدل ظاهر اللفظ 

 .على ذلك بوجه
ونظري هذا اللفظ القدم إذا ذكر مفردا مل يدل على أنه ليس ملن نسب إليه إال قدم واحد كما يف 

أ ا العاقب الذي حيشر الناس على "ويف احلديث " رب العزة قدمه حىت يضع عليها"احلديث الصبيح 
 ".قدمي 

(7/557) 

 

يـَْوَم ُيْكَشُف َعْن }أن نقول من أين يف ظاهر القرلن أن هلل ساقا وليس معك إال قوله تعاىل : الثامن
د هبا أن والصبابة متنازعون يف تفسري اآلية هل املراد الكشف عن الشدة أو املرا[ 05القلم]{ َساقٍ 

الرب تعاىل يكشف عن ساقه وال حيفظ عن الصبابة والتابعني نزاع فيما يذكر أنه من الصفات أم ال يف 
غري هذا املوضع وليس يف ظاهر القرلن ما يدل على أن ذلك صفة هلل ألنه سببانه مل يضف الساق إليه 

واإلصبع مل َيخذوا ذلك من ظاهر وإمنا ذكره جمردا عن اإلضافة منكرا والذين أثبتوا ذلك صفة كاليدين 
" القرلن وإمنا أثبتوه حبديث أيب سعيد اخلدري املتفق على صبته وهو حديث الشفاعة الطويل وفيه 

يـَْوَم ُيْكَشُف }ومن محل اآلية على ذلك قال قوله تعاىل " فيكشف الرب عن ساقه فيخرون له سجدا
 [05القلم]{ َعْن َساٍق َويُْدَعْوَن ِإىَل السُُّجودِ 

(7/555) 

 

مطابق لقوله فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدا وتنكريه للتعظيم والتفخيم كأنه قال يكشف عن 
ساق عظيمة جلت عظمتها وتعاىل شأهنا أن يكون هلا نظري أو مثيل أو شبيه قالوا ومحل اآلية على 



ال كشف عنها كما الشدة ال يصح بوجه فإن لغة القوم يف مثل ذلك أن يقال كشفت الشدة عن القوم 
ُهُم الر ِْجَز ِإىَل َأَجٍل ُهْم اَبِلُغوُه ِإَذا ُهْم يـَْنُكُثونَ }قال هللا تعاىل  َوَلْو }وقال [ 54الزخرف]{ فـََلمَّا َكَشْفَنا َعنـْ

فالعذاب والشدة هو املكشوف ال املكشوف عنه [ 15املؤمنون]{ َرمِحَْناُهْم وََكَشْفَنا َما هِبِْم ِمْن ُضر ٍ 
فهناك حتدث الشدة وتشتد وال تزال إال بدخول اجلنة وهناك ال يدعون إىل السجود وإمنا يدعون وأيضا 

 .إليه أشد ما كانت الشدة

(7/551) 

 

أن دعوى اجلهمي أن ظهر القرلن يدل على أن هلل سببانه أيداي كثرية على جنب واحد وأعينا  : التاسع
 يدل ظاهر القرلن وال ابطنه على ذلك بوجه ما كثرية على وجه واحد عضه للقرلن وتنقص له وذم وال

وال فهمه من له عقل ولو كان ذلك ظاهر القرلن لكان املخرب به منفرا للمدعوين عن اإلميان ابهلل 
َواْصَنِع اْلُفْلَك }وقال [ 70القمر]{ جَتِْري أبَِْعيُِنَنا}ورسوله ومطرقا هلم إىل الطعن عليه وهللا سببانه قال 

َأَومَلْ يـََرْوا َأ اَّ َخَلْقَنا هَلُْم }وقال [ 01الطور]{ َواْصرِبْ حِلُْكِم رَبِ َك فَِإنََّك أبَِْعيُِنَنا}وقال [ 11هود]{ اأبَِْعيُِننَ 
َعاماً   [17يس]{ ممَّا َعِمَلْت أَْيِديَنا أَنـْ

(7/550) 

 

افة إىل الضمري املفرد فذكر العني املفردة مض[ 11طه]{ َولُِتْصَنَع َعَلى َعْييِن }وقال يف قصة موسى 
واألعني جمموعة مضافة إىل ضمري اجلمع وذكر العني مفردة ال يدل على أهنا عني واحدة ليس إال كما 
يقول القائل أفعل هذا على عيين وأجيئك على عيين وأمحله على عيين وال يريد به أن له عينا واحدة 

ذا أضيفت العني إىل اسم اجلمع ظاهرا أو فلو فهم أحد هذا من ظاهر كالم املخلوق لعد أخرق وأما إ
َواْصَنِع اْلُفْلَك }وقوله [ 70القمر]{ جَتِْري أبَِْعيُِنَنا}مضمرا فاألحسن عمعها مشاكلة للفظ كقوله 

[ 7امللك]{ بَِيِدِه اْلُمْلكُ }وهذا نظري املشاكلة يف لفظ اليد املضافة إىل املفرد كقوله [ 11هود]{ أبَِْعيُِنَنا
رُ  بَِيِدكَ }و   [56لل عمران]{ اخْلَيـْ

(7/555) 

 



َعاماً }وإن أضيفت إىل ضمري عمع عمعت كقوله  [ 17يس]{ َأَومَلْ يـََرْوا َأ اَّ َخَلْقَنا هَلُْم ممَّا َعِمَلْت أَْيِديَنا أَنـْ
له وقو [ 07الروم]{ مبَا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاسِ }وكذلك إضافة اليد والعني إىل اسم اجلمع الظاهر كقوله 

وقد نطق القرلن والسنة بذكر اليد مضافة إليه سببانه [ 67األنبياء]{ قَاُلوا فَْأُتوا ِبِه َعَلى َأْعنُيِ النَّاسِ }
وبلفظ العني مضافة إليه مفردة وجمموعة ونطقت السنة إبضافتها إليه مثناة كما . مفردة ومثناة وجمموعة

يف الصالة قام بني عيين الرمحن فإذا التفت قال له  قال عطاء عن أيب هريرة عن النيب إن العبد إذا قام
 ربه إىل من تلتفت إىل خري لك مين وقول النيب صلى هللا عليه

(7/556) 

 

 صريح يف أنه ليس املراد" إن ربكم ليس أبعور: "وسلم

(7/551) 

 

قول  إثبات عني واحدة ليس إال فإن ذلك عور ظاهر تعاىل هللا عن ذلك علوا كبريا وهل يفهم من
 .أهنا عني واحدة ليس إال إال ذهن أقلف وقلب أغلف" اللهم احرسنا بعينك اليت ال تنام"الداعي 

قال خلف بن متيم حدثنا عبد اجلبار بن كثري قال قيل إلبراهيم بن أدهم هذا السبع فنادى اي قسورة إن  
إىل أصبابه وقال قولوا  كنت أمرت فينا بشيء وإال يعين فاذهب فضرب بذنبه ووىل مدبرا فنظر إبراهيم

 اللهم

(7/551) 

 

. احرسنا بعينك اليت ال تنام وأكنفنا بكنفك الذي ال يرام وارمحنا بقدرتك علينا وال هنلك وأنت الرجاء
إنه أعور وإن ربكم ليس "قال عثمان الدارمي األعور ضد البصري ابلعينني وقد قال النيب يف الدجال 

وممن صرح [ 70القمر]{ جَتِْري أبَِْعيُِنَنا}ت العينني له سببانه بقوله وقد احت  السلف على إثبا" أبعور
بذلك إثباات واستدالال أبو احلسن األشعري يف كتبه كلها فقال يف املقاالت واملوجز واإلابنة وهذا لفظه 

 فيها وعملة قولنا أن نقر ابهلل ومالئكته



(7/564) 

 

[ 5طه]{ الرَّمْحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوى}عرشه كما قال  وكتبه ورسله إىل أن قال وإن هللا مستوي على
َقى َوْجُه رَبِ َك ُذو اجْلالِل َواأِلْكَرامِ }وأن له وجها كما قال  َبْل }وأن له يدين كما قال [ 51الرمحن]{ َويـَبـْ

 :بال كيف كما قال وأن له عينني[ 15ص]{ ِلَما َخَلْقُت بَِيَدي  }وقال [ 60املائدة]{ َيَداُه َمْبُسوطََتانِ 

(7/567) 

 

فهذا األشعري والناس قبله وبعده ومعه مل يفهموا من األعني أعينا كثرية [ 70القمر]{ جَتِْري أبَِْعيُِنَنا}
على وجه ومل يفهموا من األيدي أيداي كثرية على شق واحد حىت جاء هذا اجلهمي فعضه القرلن وادعى 

لتشنيع على من بدعه وضلله من أهل السنة واحلديث وهذا شأن أن هذا ظاهره وإمنا قصد هذا وأمثاله ا
ُ }اجلهمية يف القدمي واحلديث وهم هبذا الصنيع على هللا ورسوله وكتابه يشنعون  َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَـَرى اّلِلَّ

ُتْم تـَْعَمُلونَ  َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن َوَستـَُردُّوَن ِإىَل َعاملِِ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدةِ  نَـبِ ُئُكْم مبَا ُكنـْ { فـَيـُ
فما ذنب أهل السنة واحلديث إذا نطقوا مبا نطقت به النصوص وأمسكوا عما أمسكت [ 745التوبة]

عنه ووصفوا هللا مبا وصف به نفسه ووصفه رسوله وردوا أتويل اجلاهلني وانتبال املبطلني الذين عقدوا 
وقالوا على هللا ويف هللا بغري علم فردوا ابطلهم وبينوا زيفهم وكشفوا  ألوية الفتنة وأطلقوا أعنة احملنة
 إفكهم و افبوا عن هللا ورسوله

(7/565) 

 

فلم يقدروا على أخذ الثأر منهم إال أبن مسوهم مشبهة ممثلة جمسمة حشوية ولو كان هلؤالء عقول لعلموا 
النصوص وتكلم هبا ودعى األمة إىل اإلميان هبا أن التلقيب هبذه األلقاب ليس هلم وإمنا هو ملن جاء هبذه 

ومعرفتها وهناهم عن حتريفها وتبديلها فدعوا التشنيع مبا تعلمون أنتم وكل عاقل منصف أنه كذب ظاهر 
وإفك مفرتى ال يعلم به قائل يناظر عن مقالته فهل تدفعون عن أنفسكم التعطيل ونفي حقائق صفات 

ز ال حقيقة هلا وأن ظاهرها كفر وتشبيه وإحلاد فلو كان خصومكم كما الكمال عن رب العاملني وأهنا جما
زعمتم وحاشاهم مشبهة ممثلة جمسمة لكانوا أقل تنقصا لرب العاملني وكتابه وأمسائه وصفاته منكم بكثري  



كثري لو كان قوهلم يقتضي التنقص فكيف وهو ال يقتضيه ولو صرحوا به فإهنم يقولون حنن أثبتنا هلل 
كمال ونعوت اجلالل ووصفناه بكل صفة كمال فإن لزم من هذا جتسيم أو تشبيه مل يكن هذا غاية ال

نقصا وال عيبا وال ذما بوجه من الوجوه فإن الزم احلق حق وما لزم من إثبات كمال الرب ليس بنقص 
نقائص وأما أنتم فنفيتم عنه صفات الكمال وال ريب أن الزم هذا النفي وصفه أبضدادها من العيوب وال

 فما سوى هللا وال رسوله وال عقالء عباده بني من

(7/561) 

 

نفى كماله املقدس حذرا من التجسيم وبني من أثبت كماله األعظم وصفاته العلى بلوازم ذلك كائنة ما  
 .كانت

فلو فرضنا يف األمة من يقول له مسع كسمع املخلوق وبصر كبصره لكان أدىن إىل احلق ممن يقول ال مسع 
 .وال بصرله 

ولو فرضنا يف األمة من يقول إنه متبيز على عرشه حتيط به احلدود واجلهات لكان أقرب إىل الصواب 
من قول من يقول ليس فوق العرش إله يعبد وال رب يصلى له ويسجد وال ترفع إليه األيدي وال ينزل 

 .ممن عنده شيء وال يصعد إليه شيء وال هو فوق خلقه وال حمايثهم وال مباينه
ولو فرضنا يف األمة من يقول إنه يتكلم كما يتكلم اآلدمي وأن كالمه آبالت وأدوات تشبه لالت 

اآلدميني وأدواهتم لكان خريا ممن يقول إنه ما تكلم وال يتكلم وال قال وال يقول وال يقوم به كالم البتة 
فه بصفات األحياء فإن هذا القائل يشبهه ابألحجار واجلمادات اليت ال تعقل وذلك املشبه وص

 .الناطقني
وكذلك لو فرضنا يف األمة من يقول له يدان كأيدينا لكان خريا ممن يقول ليس له يدان فإن هذا معطل 

 مكذب هلل

(7/560) 

 

راد على هللا ورسوله وذلك املشبه غالط خمطىء يف فهمه فاملشبه على زعمكم الكاذب مل يشبهه تنقيضا 
إثبات الكمال ال ميكن إال بذلك فقابلتموه بتعطيل كماله وذلك غاية  ماله بل ظنا إن1له وجبدا لك

 .التنقص



أنك أيها اجلهمي يف فهمك عن هللا أن ظاهر كالمه إثبات أيد متعددة على جنب واحد وعيون : العاشر
متعددة يف وجه واحد قد ضاهيت النصارى الذين احتجوا على تثليثهم وإثبات لهلة متعددة بظاهر قوله 

َناإِ } فََأمَّا الَِّذيَن يف قـُُلوهِبِْم زَْيٌغ }ويف هؤالء أنزل هللا تعاىل . وأمثاله[ 01ق]{  اَّ حَنُْن حُنِْيي َومُنِيُت َوِإلَيـْ
َنِة َوابِْتَغاَء أَتِْويِلهِ  يَـتَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلِفتـْ ويف الصبيح عن عائشة أن رسول [ 1لل عمران]{ فـَ

 اي عائشة إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه: "ملسو هيلع هللا ىلص قال هللا

(7/565) 

 

وهذا الفهم الفاسد إمنا أتى من قبل عجم القلوب واأللسن فهم " فأولئك الذين مسى هللا فاحذروهم
عه الذين أفسدوا الدين وشوشوا على الناس وإال فلغة العرب متنوعة يف إفراد املضاف وتثنيته وعم

حبسب أحوال املضاف إليه فإن أضافوا الواحد املتصل إىل مفرد أفردوه وإن أضافوه إىل اسم عمع ظاهر 
فـََقْد َصَغْت }أو مضمر عمعوه وإن أضافوه إىل اسم مثىن فاألفصح من لغتهم عمعه لقوله تعاىل 

[ 11املائدة]{ ارَِقُة فَاْقطَُعوا أَْيِديـَُهَماَوالسَّاِرُق َوالسَّ }وإمنا مها قلبان ال غري وقوله [ 0التبرمي]{ قـُُلوُبُكَما
 وتقول العرب إضرب أعناقهما واقطع ألسنتهما وهذا أفصح استعماهلم واترة يفردون املضاف فيقولون

(7/566) 

 

لساهنما وقلبهما وظهرمها واترة يثنونه كقوله ظهرامها مثل ظهور الرتسني والقرلن إمنا نزل بلغة العرب ال 
والطماطم واألنباط الذين أفسدوا الدين وتالعبوا ابلنصوص وانتهكوا حرماهتا وجعلوها  بلغة العجم

عرضة لتأويل اجلاهلني وانتبال املبطلني وإذا كان من لغتهم وضع اجلمع موضع التثنية لئال جيمعوا يف 
 لفظ واحد بني

(7/561) 

 

كان املضاف إليه جمموعا أوىل ابجلواز تثنيتني وال لبس هناك فألن يوضع اجلمع موضع التثنية فيما إذا  
يدل عليه أنك ال تكاد جتد يف كالمهم عينينا ويدينا وحنو ذلك وال يلبس على السامع قول املتكلم نراك 

أبعيننا وأنخذك أبيدينا وحنو ذلك وال يفهم منه بشر على وجه األرض عيو ا كثرية على وجه واحد 



 .قرلن حق قدره من زعم أن هذا ظاهرهوأيداي متعددة على بدن واحد فهل قدر ال
بَِيِدِه }عشر لفظ اليد جاء يف القرلن على ثالثة أنواع مفردا ومثىن وجمموعا فاملفرد كقوله : الوجه احلادي

[ 17يس]{ َعِمَلْت أَْيِديَنا}واجملموع كقوله [ 15ص]{ َخَلْقُت بَِيَديَّ }واملثىن كقوله [ 7امللك]{ اْلُمْلكُ 
َخَلْقُت }ناة أضاف الفعل إىل نفسه بضمري اإلفراد وعدى الفعل ابلباء إليهما فقال فبيث ذكر اليد مث

 [15ص]{ بَِيَدي  

(7/561) 

 

َخَلْقُت }وحيث ذكرها جمموعة أضاف العمل إليها ومل يعد الفعل ابلباء فهذه ثالثة فروق فال حيتمل 
فهم من قوله عملت أيدينا ما يفهمه من اجملاز ما حيتمله عملت أيدينا فإن كل أحد ي[ 15ص]{ بَِيَدي  

وأما قوله [ 14الشورى]{ فَِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكمْ }من قوله عملنا وخلقنا كما يفهم ذلك من قوله 
فلو كان املراد منه جمرد الفعل مل يكن لذكر اليد بعد نسبة الفعل إىل الفاعل [ 15ص]{ َخَلْقُت بَِيَدي  }

 .فكيف إذا ثنيت معىن فكيف وقد دخلت عليها الباء
 وسر الفرق أن الفعل قد يضاف إىل يد ذي اليد واملراد اإلضافة إليه كقوله

(7/561) 

 

وأما إذا أضيف إليه الفعل مث [ 14الشورى]{ فَِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكمْ }[ 74احل ]{ مبَا َقدََّمْت َيَداكَ }
ا قال عبد هللا بن عمرو إن هللا مل خيلق بيده عدي ابلباء إىل يده مفردة أو مثناة فهو ما ابشرته يده وهلذ

إال ثالاث خلق لدم بيده وغرس جنة الفردوس بيده وذكر الثالثة فلو كانت اليد هي القدرة مل يكن هلا 
اختصاص بذلك وال كانت آلدم فضيلة بذلك على شيء مما خلق ابلقدرة وقد أخرب النيب أن أهل 

لدم أنت أبو البشر خلقك هللا بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد  املوقف َيتونه يوم القيامة فيقولون اي
 لك مالئكته وعلمك أمساء كل شيء فاشفع لنا إىل ربك فذكروا أربعة أشياء كلها خصائص وكذلك قال

(7/514) 

 



لدم ملوسى يف حماجته له اصطفاك هللا بكالمه وخط لك األلواح بيده ويف لفظ لخر كتب لك التوراة 
أن املالئكة قالوا اي رب خلقت بين لدم "أصح األحاديث وكذلك احلديث اآلخر املشهور بيده وهو من 

َيكلون ويشربون وينكبون ويركبون فاجعل هلم الدنيا ولنا اآلخرة فقال هللا تعاىل ال أجعل صاحل ذرية 
وهذا التخصيص إمنا فهم من قوله " من خلقت بيدي ونفخت فيه من روحي كمن قلت له كن فكان

لكان هو واألنعام يف ذلك سواء { ممَّا َعِمَلْت أَْيِديَنا}فلو كانت مثل قوله [ 15ص]{ َلْقُت بَِيَدي  خَ }
 موجبا له ختصيصا{ َما َمنَـَعَك َأْن َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت بَِيَدي  }فلما فهم املسلمون أن قوله 

(7/517) 

 

فهم ذلك أهل املوقف حني جعلوه من وتفضيال بكونه خملوقا ابليدين على من أمر أن يسجد له و 
َعاماً }خصائصه كانت التسوية بينه وبني قوله  خطأ [ 17يس]{ َأَومَلْ يـََرْوا َأ اَّ َخَلْقَنا هَلُْم ممَّا َعِمَلْت أَْيِديَنا أَنـْ

 .حمضا
 ميني هللا"وقوله " يقبض هللا مساواته بيده واألرض ابليد األخرى"وكذلك قول النيب يف احلديث الصبيح 

 مألى ال يغيضها نفقة سباء

(7/515) 

 

الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق اخللق فإنه مل يغض ما يف ميينه وبيده األخرى القسط خيفض 
{ ُسوطََتانِ َوقَاَلِت اْليَـُهوُد َيُد اّلِلَِّ َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت أَْيِديِهْم َولُِعُنوا مبَا قَالُوا َبْل َيَداُه َمبْ }وقال تعاىل " ويرفع

أولئك الذين : " ويف احلديث الذي رواه مسلم يف صبيبه يف أعلى أهل اجلنة منزلة[ 60املائدة]
 غرست كرامتهم بيدي وختمت

(7/511) 

 

خلق هللا جنة عدن وغرس أشجارها بيده فقال هلا : "وقال أنس بن مالك قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص" عليها 
إن هللا خلق ثالثة أشياء بيده : "وقال عبد هللا بن احلارث قال النيب" املؤمنون تكلمي فقالت قد أفلح



خلق لدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس الفردوس بيده مث قال وعزيت ال يسكنها مدمن مخر وال ديوث 
 تكون األرض يوم القيامة خبزة: " ويف الصبيح عنه ملسو هيلع هللا ىلص" 

(7/510) 

 

وكان رسول هللا صلى هللا " اجلبار بيده كما يكفؤ أحدكم خبزته يف السفر نزال ألهل اجلنة واحدة يتكفؤها
ويف الصبيح أيضا عنه " لبيك وسعديك واخلري كله يف يديك: "عليه وسلم يقول يف استفتاح الصالة

ب مسيء الليل حىت تطلع إن هللا يبسط يده ابلليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده ابلنهار ليتو : "ملسو هيلع هللا ىلص
 ".الشمس من مغرهبا

 األيدي ثالثة فيد هللا العليا ويد املعطي اليت تليها: "وقال عبد هللا بن مسعود قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

(7/515) 

 

نور عن ميني  املقسطون عند هللا يوم القيامة على منابر من: "ويف الصبيح عنه ملسو هيلع هللا ىلص" ويد السائل السفلى
 ويف املسند وغريه من" الرمحن وكلتا يديه ميني الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولوا

(7/516) 

 

ملا خلق هللا لدم ونفخ فيه الروح عطس فقال احلمد : "حديث أيب هريرة عن النيب صلى اللع عليه وسلم
ه إذهب إىل أولئك املالئكة إىل مأل منهم هلل فبمد هللا إبذن هللا فقال له ربه رمحك ربك اي لدم وقال ل

جلوس فقل السالم عليكم فذهب فقالوا وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته مث رجع إىل ربه فقال هذه 
حتيتك وحتية بنيك بينهم فقال هللا تعاىل ويداه مقبوضتان إخرت أيهما شئت فقال اخرتت ميني ريب وكلتا 

 .وذكر احلديث" ذا فيها لدم وذريتهيدي ريب ميني مباركة مث بسطها فإ
خلق هللا لدم مث مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه : "وقال عمر بن اخلطاب مسعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول

ذرية فقال خلقت هؤالء للجنة وبعمل أهل اجلنة يعملون مث مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال 
 .ملونخلقت هؤالء للنار وبعمل أهل النار يع



(7/511) 

 

إن هللا أخذ ذرية بين لدم من ظهورهم وأشهدهم على : "وقال هشام بن حكيم عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 ".أنفسهم مث أفاض هبم يف كفيه فقال هؤالء للجنة وهؤالء للنار

(7/511) 

 

ر فقبض قبضتني فقال وقال عبد هللا بن عمرو وملا خلق هللا لدم نفضه نفض املزود فخرج منه مثل الذ
 .ملا يف اليمني يف اجلنة وملا يف األخرى يف النار

خلق لدم من قبضة قبضها من عميع األرض فجاء بنو لدم : "وقال أبو موسى األشعري عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص
 ".على قدر األرض فمنهم األمحر واألبيض واألسود وبني ذلك والسهل واحلزن والطيب واخلبيث

(7/511) 

 

وقال سلمان الفارسي إن هللا تعاىل مخر طينة لدم أربعني ليلة أو أربعني يوما مث ضرب بيده فيها فخرج  
 .كل طيب بيمينه وكل خبيث بيده األخرى مث خلط بينهما

ما تصدق أحد بصدقة من طيب وال يقبل هللا إال الطيب إال : "وقال أبو هريرة قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ها الرمحن بيمينه وإن كانت مترة فرتبوا يف كف الرمحن حىت تكون أعظم من اجلبل متفق على صبته أخذ
." 

 إن: "وقال أنس قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

(7/514) 

 

ع هللا وعدين أن يدخل اجلنة من أميت أربعمائة ألف فقال أبو بكر زد ا اي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال وهكذا وعم
يديه قال زد ا اي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال وهكذا قال زد ا اي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال عمر حسبك فقال أبو بكر 
دعين اي عمر وما عليك أن يدخلنا هللا اجلنة كلنا قال عمر إن شاء هللا أدخل خلقه اجلنة بكف واحدة 



 ".فقال النيب صدق عمر
 سألت ابن أيب مليكة عن يد وقال  افع بن عمر

(7/517) 

 

وقال ابن عباس ما السموات السبع واألرضون السبع وما . هللا أواحدة أم اثنتان فقال ال بل اثنتان
 .فيهما يف يد هللا إال كخردلة يف يد أحدكم

وما فيها وقال ابن عمر وابن عباس أول شيء خلقه هللا القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه ميني فكتب الدنيا 
َوالسََّماَواُت }وقال ابن عباس يف قوله تعاىل . من عمل معمول يف بر وحبر ورطب وايبس فأحصاه عنده

ٌت بَِيِميِنهِ   .يقبض هللا عليها فريى طرفاها يف يده{ َمْطِوايَّ

(7/515) 

 

ىل إذا كان يوم القيامة عمع إن هللا تعا: "وقال ابن عمر رأيت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قائما على املنرب فقال
. وذكر احلديث" السموات واألرض يف قبضته مث قال هكذا ومد يده وبسطها مث يقول أ ا هللا أ ا الرمحن

 وقال ابن وهب عن أسامة عن  افع عن

(7/511) 

 

يعاً قـَْبَضُتُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوالسَّمَ }ابن عمر أن النيب قرأ على املنرب  ٌت بَِيِميِنهِ َواأْلَْرُض عمَِ { اَواُت َمْطِوايَّ
 ".مطوية يف كفه يرمي هبا كما يرمي الغالم ابلكرة: "قال[ 61الزمر]

: " وقال عبيد هللا بن مقسم نظرت إىل عبد هللا بن عمر كيف صنع حيث حيكي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال
" يبسطها ويقول أ ا الرمحن الرحيم أ ا امللكَيخذ هللا مساواته وأرضه بيده فيقول أ ا هللا ويقبض أصابعه و 

 حىت نظرت إىل املنرب يتبرك من أسفل شيء منه

(7/510) 

 



حىت إين أقول أساقط هو برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وقال زيد بن أسلم ملا كتب هللا التوراة بيده قال بسم هللا هذا  
لف إبمسي لمثا فإين ال أزكي من حلف ابمسي كتاب من هللا بيده لعبده موسى يسببين ويقدسين وال حي

 .لمثا

(7/515) 

 

وإمنا ذكر ا هذه النصوص اليت هي غيض من فيض ليعلم الواقف عليها أنه ال يفهم أحد من عقالء بين 
لدم منها شخصا له شق واحد وعليه أيد كثرية وله ساق واحد وله وجه واحد وفيه عيون كثرية فهذه 

ترى هل يفهم منها مسلم ما ذكره هذا اجلهمي أو أحد ممن له أدىن فهم  نصوص القرلن والسنة كما
ومن هذا قدر النصوص عنده فهو حقيق أبن ال يقبل منها شيئا وال ينال منها هدى وال يظفر منها بعلم 

نَي َوال يَزِيُد الظَّاِلِمنَي ِإالَّ َونـُنَـزِ ُل ِمَن اْلُقْرلِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرمْحٌَة لِْلُمْؤِمنِ }وهي يف حقه كما قال هللا تعاىل 
ُهْم َمْن يـَُقوُل أَيُُّكْم زَاَدْتُه َهِذِه ِإميَا اً فََأمَّا }وقوله تعاىل [ 15اإلسراء]{ َخَساراً  َوِإَذا َما أُْنزَِلْت ُسورٌَة َفِمنـْ

َزاَدتْـُهْم ِإميَا اً َوُهْم َيْستَـْبِشُروَن َوَأمَّا الَِّذينَ  { يف قـُُلوهِبِْم َمَرٌض فـََزاَدتْـُهْم رِْجساً ِإىَل رِْجِسِهمْ  الَِّذيَن لَمُنوا فـَ
 [750,  755التوبة]

(7/516) 

 

َمُنوا ُهدًى َوَلْو َجَعْلَناُه قـُْرل اً َأْعَجِمي اً َلَقاُلوا َلْوال ُفصِ َلْت لاَيتُُه أََأْعَجِميٌّ َوَعَريبٌّ ُقْل ُهَو لِلَِّذيَن ل}وقوله 
ٌر َوُهَو َعَلْيِهْم َعمًى ُأولَِئَك يـَُناَدْوَن ِمْن َمَكاٍن بَِعيدٍ َوِشَفاٌء َوالَّذِ  [ 00فصلت]{ يَن ال يـُْؤِمُنوَن يف لَذاهِنِْم َوقـْ

وهللا يعلم أن هذا من [ 56البقرة]{ ُيِضلُّ ِبِه َكِثرياً َويـَْهِدي ِبِه َكِثرياً َوَما ُيِضلُّ ِبِه ِإالَّ اْلَفاِسِقنيَ }وقوله 
ا والتنقص هبا والطعن على من تكلم هبا وجاء هبا أو يقال له هذا ظاهر كالمك وحقيقته أعظم العضه هل

فانظر إىل أقبح التشبيه والتمثيل الذي ادعوا أنه ظاهر النصوص وإىل التعطيل الذي سطوا به عليها 
د ما يضاد ومسوه أتويال فصح أهنم عمعوا بني فهم التشبيه منها واعتقاد التعطيل ونسبة قائلها إىل قص

 .البيان واإلرشاد وهللا املستعان

(7/511) 

 



 يف الوظائف الواجبة على املتأول الذي ال يقبل منه أتويله إال هبا: الفصل التاسع
ملا كان األصل يف الكالم هو احلقيقة والظاهر كان العدول به عن حقيقته وظاهره خمرجا له عن األصل 

 .راجه عن أصله فعليه أربعة أمور ال تتم له دعواه إال هبافاحتاج مدعي ذلك إىل دليل يسوغ له إخ

(7/511) 

 

األمر األول بيان احتمال اللفظ للمعىن الذي أتوله يف ذلك الرتكيب الذي وقع فيه وإال كان كاذاب على 
 .اللغة منشئا وضعا من عنده فإن اللفظ قد ال حيتمل ذلك املعىن لغة

لرتكيب اخلاص وكثري من املتأولني ال يبايل إذا هتيأ له محل اللفظ وإن احتمله فقد ال حيتمله يف ذلك ا
على ذلك املعىن أبي طريق أمكنه أن يدعي محله عليه إذ مقصوده دفع الصائل فبأي طريق اندفع عنه 
دفعه والنصوص قد صالت على قواعده الباطلة فبأي طريق هتيأ له دفعها دفعها ليس مقصوده أخذ 

اد منها فإنه قد أصل أهنا أدلة لفظية ال يستفاد منها يقني وال علم وال معرفة ابحلق اهلدى والعلم واإلرش
وإمنا املعول على لراء الرجال وما تقتضيه عقوهلا وأنت إذا أتملت أتويالهتم رأيت كثريا منها ال حيتمله 

وله وليس ألحد أن اللفظ يف اللغة اليت وقع هبا التخاطب وإن احتمله مل حيتمله يف ذلك الرتكيب الذي أت
حيمل كالم هللا ورسوله على كل ما ساغ يف اللغة أو االصطالح لبعض الشعراء أو اخلطباء أو الكتاب أو 
العامة إال إذا كان ذلك غري خمالف ملا علم من وصف الرب تعاىل وشأنه وما تضافرت به صفاته لنفسه 

 وصفات

(7/511) 

 

اللفظ مما جيوز ويصلح نسبتها إىل هللا ورسوله ال سيما واملتأول رسوله له وكانت إرادة ذلك املعىن بذلك 
خيرب عن مراد هللا ورسوله فإن أتويل كالم املتكلم مبا يوافق ظاهره أو خيالفه إمنا هو بيان ملراده فإذا علم 

ادته أن املتكلم مل يرد هذا املعىن وأنه ميتنع أن يريده وأن يف صفات كماله ونعوت جالله ما مينع من إر 
وأنه يستبيل عليه من وجوه كثرية أن يريده استبال احلكم عليه إبرادته فهذا أصل عظيم جيب معرفته 
ومن أحاط به معرفة تبني له أن كثريا مما يدعيه احملرفون من التأويالت مما يعلم قطعا أن املتكلم ال يصح 

اإلنشاء واللغة من القاصدين أن يريده بذلك الكالم وإن كان ذلك مما يسوغ لبعض الشعراء وكتاب 
التعمية لغرض من األغراض فال بد أن يكون املعىن الذي أتوله املتأول مما يسوغ استعمال اللفظ فيه يف 



 .تلك اللغة اليت وقع هبا التخاطب
 وأن يكون ذمل املعىن مما جتوز نسبته إىل هللا وأن

(7/514) 

 

طيل وأن يكون معه قرائن حتتف به تبني أنه مراد ال يعود على شيء من صفات كماله ابإلبطال والتع
 :ابللفظ وإال كانت دعوى إرادته كذاب على املتكلم وحنن نذكر لذلك أمثلة

ٍم مثَّ اْستَـَوى َعَلى اْلَعْرشِ }أتويل قوله تعاىل : املثال األول { َخَلَق السََّماَواِت َواأَلْرَض يف ِستَِّة َأايَّ
خلقه فهذا إنشاء منهم لوضع لفظ استوى على أقبل على خلقه وهذا مل أبنه أقبل على [ 50األعراف]

يقله أحد من أهل اللغة فإهنم ذكروا معاين استوى ومل يذكر أحد منهم أصال يف معانيه اإلقبال على 
اخللق فهذه كتب اللغة طبق األرض هل جتدون أحدا منهم حيكي ذلك على اللغة وأيضا فإن استواء 

ليه وعليه يستلزم وجوده ووجود ما نسبت إليه االستواء إبىل أو بعلى فال يقال الشيء واالستواء إ
استوى إىل أمر معدوم وال استوى عليه فهذا التأويل إنشاء حمض ال إخبار صادق عن استعمال أهل 

 .اللغة

(7/517) 

 

من أئمة اللغة وقد  وكذلك أتويلهم االستواء ابالستيالء فإن هذا ال تعرفه العرب من لغاهتا ومل يقله أحد
صرح أئمة اللغة كابن األعرايب وغريه أبنه ال يعرف يف اللغة ولو احتمل ذلك مل حيتمله هذا الرتكيب فإن 
استيالءه سببانه وغلبته للعرش مل يتأخر عن خلق السموات واألرض والعرش خملوق قبل خلقها أبكثر 

صح عنه وبطالن هذا التأويل من أربعني من مخسني ألف سنة كما أخرب بذلك الصادق املصدوق فيما 
 .وجها سنذكرها يف موضعها يف هذا الكتاب إن شاء هللا

 .واملقصود ذكر الوظائف اليت على املتأول فعليه أن يبني احتمال اللفظ للمعىن الذي ذكره أوال
عىن حيتاج إىل ويبني تعيني ذلك املعىن اثنيا فإنه إذا أخرج عن حقيقته قد يكون له معان فتعيني ذلك امل

 .دليل
إقامة الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره فإن دليل املدعي للبقيقة والظاهر قائم فال : الثالث

 .جيوز العدول عنه إال بدليل صارف يكون أقوى منه



(7/515) 

 

 .قةاجلواب عن املعارض فإن مدعي احلقيقة قد أقام الدليل العقلي والسمعي على إرادة احلقي: الرابع
 .أما السمعي فال ميكنك املكابرة أنه معه

وأما العقلي فمن وجهني عام وخاص فالعام الدليل الدال على كمال علم املتكلم وكمال بيانه وكمال 
نصبه والدليل العقلي على ذلك أقوى من الشبه اخليالية اليت يستدل هبا النفاة بكثري فإن جاز خمالفة 

الشبه اخليالية أوىل ابجلواز وإن مل جتز خمالفة تلك الشبه فامتناع خمالفة  هذا الدليل القاطع فمخالفة تلك
 .الدليل القاطع أوىل

وأما اخلاص فإن كل صفة وصف هللا هبا نفسه ووصفه هبا رسوله فهي صفة كمال قطعا فال جيوز تعطيل 
والعلم والقدرة  صفات كماله وأتويلها مبا يبطل حقائقها فالدليل العقلي الذي دل على ثبوت احلياة

واإلرادة والسمع والبصر دل نظريه على ثبوت احلكمة والرمحة والرضا والغضب والفرح والضبك 
والذي دل على أنه فاعل مبشيئته واختياره دل على قيام أفعاله به وذلك عني الكمال املقدس وكل 

ال للرب سببانه صفة دل عليها القرلن والسنة فهي صفة كمال والعقل جازم إبثبات صفات الكم
وميتنع أن يصف نفسه أو يصفه رسوله بصفة توهم نقصا وهذا الدليل أيضا أقوى من كل شبهة للنفاة 

 يوضبه أن أدلة مباينة الرب خللقه وعلوه على عميع خملوقاته أدلة عقلية

(7/511) 

 

أن جييب عن ذلك  فطرية توجب العلم الضروري مبدلوهلا وأما السمعية فتقارب الف دليل فعلى املتأول 
كله وهيهات له جبواب صبيح عن بعض ذلك فنبن نطالبه جبواب صبيح عن دليل واحد وهو أن 

الرب تعاىل إما أن يكون له وجود خارجي عن الذهن اثبت يف األعيان أوال فإن مل يكن له وجود خارجي  
زخرف من القول وإن كان كان خياال قائما ابلذهن ال حقيقة له وهذا حقيقة قول املعطلة وإن تسرتوا ب

وجوده خارج الذهن فهو مباين له إذ هو منفصل عنه إذ لو كان قائما به لكان عرضا من أعراضه 
وحينئذ فإما أن يكون هو هذا العامل أو غريه فإن كان هذا العامل فهو تصريح بقول أصباب وحدة 

وال أهل األرض وإن كان غريه فإما الوجود وأنه ليس هلذا العامل رب مباين له منفصل عنه وهذا أكفر أق
أن يكون قائما بنفسه أو قائما ابلعامل فإن كان قائما ابلعامل فهو جزء من أجزائه أو صفة من صفاته 



وليس هذا بقيوم السموات واألرض وإن كان قائما بنفسه وقد علم أن العامل قائم بنفسه فذااتن قائمتان 
وال خارجة عنها وال متصلة هبا وال منفصلة عنها وال حمايثة  أبنفسهما ليست إحدامها داخلة يف األخرى

وال مباينة وال فوقها وال حتتها وال خلفها وال أمامها وال عن ميينها وال عن مشاهلا كالم له خىبء ال خيفى 
على عاقل منصف والبديهة الضرورية حاكمة ابمتناع هذا واستبالة تصوره فضال عن التصديق به قالوا 

 لبكم جبواب صبيح عن هذا الدليل الواحدفنبن نطا

(7/510) 

 

من عملة ألف دليل ونعلم قبل املطالبة أنه لو اجتمع كل جهمي على وجه األرض ملا أجابوا عنه بغري 
املكابرة والتشنيع على أهل اإلثبات ابلتجسيم والتنفري والسب وهذه وظيفة كل مبطل قامت عليه حجة 

والكذب واالختالق هل ميكنكم اخلروج من دائرة املعطلني الذين قالوا لو  هللا فدعوا الشناعة ابلفرية 
كان للعامل صانع قائم بنفسه لكان إما داخال فيه أو خارجا عنه وإما متصال أو منفصال عنه وإما حمايثا 

ء من له أو مباينا له وإما فوقه أو حتته أو عن ميينه أو عن مشاله أو خلفه أو أمامه فبيث مل يثبت له شي
ذلك استبال أن يكون مغايرا للعامل قائما بنفسه قالوا وهذه العقول والفطر حاضرة إذا عرض عليها 
ذلك وجدته من ابب اجلمع بني النقيضني فدعو ا من إخراج نصوص الوحي عن حقائقها ودعوى أهنا 

ه البتة إذ هي أدلة لفظية جمازات ال حقائق هلا ال تفيد يقينا وال يستفاد منها علم مبا جيب هلل وميتنع علي
وظواهر غري مفيدة لليقني وأجيبوا هؤالء املعطلة وأولئك اجملسمة بزعمكم وإال فليستبي من مراعمة 

 الناس ابألحجار من سقف بيته من الزجاج

(7/515) 

 

يف أن التأويل شر من التعطيل فإنه يتضمن التشبيه والتعطيل والتالعب ابلنصوص : الفصل العاشر
 الظن هبا وإساءة

 .فإن املعطل واملؤول قد اشرتكا يف نفي حقائق األمساء والصفات
وامتاز املؤول بتالعبه ابلنصوص وانتهاكه حلرمتها وإساءة الظن هبا ونسبة قائلها إىل التكلم مبا ظاهره 

فهموا اعتقادهم أن ظاهر كالم هللا ورسوله احملال الباطل ف: الضالل واإلضالل فجمعوا بني أربعة حماذير
وهو التعطيل فعطلوا حقائقها بناء منهم على ذلك الفهم : التشبيه أوال مث انتقلوا عنه إىل احملذور الثاين



نسبة املتكلم الكامل العلم الكامل البيان التام : احملذور الثالث. الذي يليق هبم وال يليق ابلرب هلالج لج
 النصح إىل ضد البيان واهلدى واإلرشاد وإن

(7/516) 

 

املتبريين املتهوكني أجادوا العبادة يف هذا الباب وعربوا بعبارة ال توهم من الباطل ما أومهته عبارة 
املتكلم بتلك النصوص وال ريب عند كل عاقل أن ذلك يتضمن أهنم كانوا أعلم منه أو أفصح أو أنصح 

 .للناس
وكوهنا أبفواههم وقد حلت هبا احملذور الرابع تالعبهم ابلنصوص وانتهاك حرماهتا فلو رأيتها وهم يل

املثالت وتالعبت هبا أمواج التأويالت وتقاذفت هبا رايح اآلراء واحتوشتها رماح األهواء و ادى عليها 
أهل التأويل يف سوق من يزيد فبذل كل واحد يف مثنها من التأويالت ما يريد فلو شاهدهتا بينهم وقد 

ت مطلقة أبنواع اإلشكاالت وعزلت عن سلطنة اليقني ختطفتها أيدي االحتماالت مث قيدت بعدما كان
وجعلت حتت حكم أتويل اجلاهلني هذا وطاملا نصبت هلا حبائل اإلحلاد وبقيت عرضة للمطاعن 

واإلفساد وقعد النفاة على صراطها املستقيم ابلدفع يف صدورها واألعجاز وقالوا ال طريق لك علينا وإن  
 كان ال بد فعلى سبيل اجملاز فنبن

(7/511) 

 

أهل املعقوالت وأصباب الرباهني وأنت أدلة لفظية وظواهر مسعية ال تفيد العلم وال اليقني فسندك 
لحاد وهو عرضة للطعن يف الناقلني وإن صح وتواتر ففهم مراد املتكلم منه موقوف على انتفاء عشرة 

ال هللا وهللا أكرب كم هدمت هبذه أشياء ال سبيل إىل العلم ابنتفائها عند الناظرين والباحثني فال إله إ
املعاول من معاقل اإلميان وثلمت هبا حصون حقائق السنة والقرلن وكم أطلقت يف نصوص الوحي من 
لسان كل جاهل أخرق ومنافق أرعن وطرقت ألعداء الدين الطريق وفتبت الباب لكل مبتدع وزنديق 

لك ما يضبك عجبا ويبكي حز ا ويثري محية ومن نظر يف التأويالت املخالفة حلقائق النصوص رأى من ذ
 للنصوص وغضبا

(7/511) 



 

قد أعاد عذب النصوص ملبا أجاجا وخرجت الناس من اهلدى والعلم أفواجا فتبيزت كل طائفة إىل 
طاغوهتا وتصادمت تصادم النصارى يف شأن  اسوهتا والهوهتا مث متاأل الكل على غزو جند الرمحن 

لن فتداعوا إىل حرهبم تداعي األكلة إىل قصعتها وقالوا حنن وإن كنا خمتلفني ومعاداة حزب السنة والقر 
فإ ا على حماربة هذا اجلند متفقون فميلوا بنا عليهم ميلة واحدة حىت تعود دعوهتم ابطلة وكلمتهم 
م إال خامدة وغر املخدوعني كثرهتم اليت ما زادهتم عند هللا ورسوله وحزبه إال قلة وقواعدهم اليت ما زادهت
َوَلمَّا }. ضالال وبعدا عن امللة وظنوا أهنم جبموعهم املعلولة ميألون قلوب أهل السنة إرهااب منهم وتعظيما

ُ َوَرُسولُُه َوَما زَاَدُهْم  ُ َوَرُسولُُه َوَصَدَق اّلِلَّ ِإالَّ ِإميَا اً رَأى اْلُمْؤِمُنوَن اأَلْحَزاَب قَاُلوا َهَذا َما َوَعَد َا اّلِلَّ
 وأنت إذا أتملت أتويالت القرامطة[ 55األحزاب]{ ِليماً َوَتسْ 

(7/511) 

 

واملالحدة والفالسفة والرافضة والقدرية واجلهمية ومن سلك سبيل هؤالء من املقلدين هلم يف احلكم 
والدليل ترى اإلخبار مبضموهنا عن هللا ورسوله ال يقصر عن اإلخبار عنه ابألحاديث املوضوعة املصنوعة 

مما عملته أيدي الوضاعني وصاغته ألسنة الكذابني فهؤالء اختلقوا عليه ألفاظا وضعوها وهؤالء  اليت هي
اختلقوا يف كالمه معاين ابتدعوها فيا حمنة الكتاب والسنة بني الفريقني وما  ازلة نزلت ابإلسالم إال من 

د السبيل جائران فلو الطائفتني فهما عدوان لإلسالم كائدان وعن الصراط املستقيم  اكبان وعن قص
رأيت ما يصرف إليه احملرفون أحسن الكالم وأبينه وأفصبه وأحقه بكل هدى وبيان وعلم من املعاين 
 الباطلة والتأويالت الفاسدة لكدت تقضي من ذلك عجبا وتتخذ يف بطن األرض سراب فتارة تعجب

(7/144) 

 

ابإلسالم وحل بساحة الوحي ممن هم أضل واترة تغضب واترة تبكي واترة تضبك واترة تتوجع ملا نزل 
 .من األنعام

فكشف عورات هؤالء وبيان فضائبهم وفساد قواعدهم من أفضل اجلهاد يف سبيل هللا وقد قال النيب 
أهجهم أو هاجهم : "وقال" إن روح القدس معك ما دمت تنافح عن رسوله: "ملسو هيلع هللا ىلص حلسان بن اثبت

 وقال عن هجائه" أيده بروح القدس ما دام ينافح عن رسولك  اللهم: "وقال" وجربيل معك



(7/147) 

 

وكيف ال يكون بيان ذلك من اجلهاد يف سبيل هللا " والذي نفسي بيده هلو أشد فيهم من النبل: "هلم
وأكثر هذه التأويالت املخالفة للسلف الصاحل من الصبابة والتابعني وأهل احلديث قاطبة وأئمه 

هلم يف األمة لسان صدق يتضمن من عبث املتكلم ابلنصوص وسوء الظن هبا من جنس اإلسالم الذين 
ما تضمنه طعن الذين يلمزون الرسول ودينه وأهل النفاق واإلحلاد ملا فيه من دعوى أن ظاهر كالمه 

إفك وحمال وكفر وضالل وتشبيه ومتثيل أو ختييل مث صرفها إىل معان يعلم أن إرادهتا بتلك األلفاظ من 
نوع األحاجي واأللغاز ال يصدر ممن قصده نصح وبيان فاملدافعة عن كالم هللا ورسوله والذب عنه من 

أفضل األعمال وأحبها إىل هللا وأنفعها للعبد ومن رزقه هللا بصرية  افذة علم سخافة عقول هؤالء احملرفني 
ن الكلم عن مواضعه الذين ال وأهنم من أهل الضالل املبني وأهنم إخوان الذين ذمهم هللا أبهنم حيرفو 

يفقهون وال يتدبرون القول وشبههم ابحلمر املستنفرة اترة وابحلمار الذي حيمل أسفارا اترة ومن قبل 
 التأويالت املفرتاة على هللا

(7/145) 

 

ورسوله اليت هي حتريف لكالم هللا ورسوله عن مواضعه فهو من جنس الذين قبلوا قرلن مسيلمة املختلق 
ى وقد زعم أنه شريك لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وكان رئيسا كبريا مطاعا جبعله شريكا له يف التصديق والطاعة املفرت 

 والقبول إن مل يقدمه عليه ال سيما الغالية من اجلهمية والباطنية والرافضة واالحتادية فإن عندهم

(7/141) 

 

ورسوله وكثريا ما يقدمونه عليه علما وعمال ويدعون من كالم ساداهتم وكربائهم ما يضاهون به كالم هللا 
فيه من التبقيق والتدقيق والعلم والعرفان ما ال يثبتون مثله للسنة والقرلن ومن تلبس منهم ابإلسالم 

يقول كالمنا يوصل إىل هللا والقرلن وكالم الرسول يوصل إىل اجلنة وكالمنا للخواص والقرلن للعوام وكثري 
ا برهان وطريق القرلن خطابة ومنهم من يقول القرلن والسنة طريق السالمة وكالمنا منهم يقول كالمن

طريق العلم والتبقيق وكثري منهم يقول مل يكن الصبابة معنيني هبذا الشأن بل كانوا قوما أميني فتبوا 



ية اجلهاد البالد وأقاموا الدين ابلسيف وسلموا إلينا النصوص نتصرف فيها ونستنبط منها فلهم علينا مز 
والزهد والورع ولنا عليهم مزية العلم ابحلقائق والتأويل وإن مل يعلموا هذا من قلوهبم وهللا يشهد به 

عليهم ويعلمه كامنا يف صدورهم يبدو على فلتات لسان من مل يصرح به منهم ومن حمققي هؤالء من 
م ولكن خياطبون الناس على قدر يدعي أن الرسل يستفيدون العلم ابهلل من طريقهم ويتلقونه من مشكاهت

عقوهلم فلم يصرحوا هلم ابحلق ومل ينصبوا هلم به وكل من هؤالء قد نصب دون هللا ورسوله طاغوات يعول 
 عليه ويدعو عند

(7/140) 

 

التباكم إليه فكالمه عنده حمكم ال يسوغ أتويله وال خيالف ظاهره وكالم هللا ورسوله إذا مل يوافقه فهو 
جيب أتويله أو يسوغ فضابط التأويل عندهم ما خالف تلك الطواغيت ومن تدبر هذا  جممل متشابه

املوضع انتفع به غاية النفع وختلص به من أشراك الضالل فإن الذين يقرون برسالة النيب وفيهم نوع 
فقني إميان به منهم من جيعل له شريكا يف الطاعة كما كان املنافقون يطيعون عبد هللا بن أيب رأس املنا

وكبريهم وكان كثري ممن يف قلبه نوع مرض وإن مل يكن منافقا خالصا يطيعه يف كثري من األمور ويقبل منه  
واملعىن على أصح القولني وفيكم مستجيبون هلم [ 01التوبة]{ َوِفيُكْم مَسَّاُعوَن هَلُمْ }كما قال تعاىل 

أي قابلون له ومن محل اآلية على [ 05املائدة]{ مَسَّاُعوَن لِْلَكِذبِ }قابلون منهم كما قال هللا تعاىل 
 العيون واجلواسيس فقوله ضعيف لوجوه كثرية ليس هذا

(7/145) 

 

موضعها وكما كان أصباب مسيلمة يقولون إنه شريكه يف الطاعة وإنه يقبل منه كما يقبل عن النيب 
ذا مل يسمع منه ويغضب له وكان عبد هللا بن أيب يقدم سياسته ورأيه على ما جاء به أحيا ا ويغضب إ

قومه وكذلك رئيس اخلوارج السجاد العباد الذي بني عينيه أثر السجود قدم عقله ورأيه على ما جاء به 
يف قسمة املال وزعم أنه مل يعدل فيها وكذلك غالة الرافضة قدموا عقوهلم ولرائهم على ما جاء به 

 وابن عمه حاضر ومل يعدل وزعموا أنه مل يعدل حيث أمر أاب بكر أن يصلي ابلناس

(7/146) 



 

حيث أثىن على أيب بكر وعمر وعظمهما فأوجب أن األمة بعده ولومها دون ابن عمه وكذلك اجلهمية 
قدموا عقوهلم ولراءهم على ما جاء به وزعموا أنه مل يعدل يف العبارة حيث عدل عن العبارة اليت عربوا 

ة يف اعتقاد التشبيه والتجسيم ومحلهم كلفة التأويل وجشمهم هم هبا عن هللا سببانه وعرب مبا أوقع األم
مشقته وأوقع اخلالف بني األمة بتلك العبارات اليت عباراهتم بزعمهم أعظم تنزيها هلل وأقل إيهاما 

للمبال منها فهؤالء وأمثاهلم هم السلف لكل خلف يدعي أن لغري هللا ورسوله معه حكما يف مضمون 
يات وإما يف العمليات وإما يف اإلرادات واألحوال وإما يف السياسات وأحكام الرسالة إما يف العلم

األموال فيطاع هذا الغري كما يطاع الرسول بل هللا يعلم أن كثريا منهم أو أكثرهم قد قدموا طاعته على 
 طاعة الرسول وكل هؤالء فيهم شبه من أتباع مسيلمة وابن أيب وذي اخلويصرة فلكل

(7/141) 

 

لف ولكل اتبع متبوع ولكل مرؤوس رئيس فمن قرن ابلرسالة رائسة مطاعة أو سياسة حاكمة خلف س
حبيث جيعل طاعتها كطاعة الرسالة ففيهم شبه من اتباع عبد هللا بن أيب ومن اعرتض على الكتاب 

والسنة بنوع أتويل من قياس أو ذوق أو عقل أو حال ففيه شبه من اخلوارج أتباع ذي اخلويصرة ومن 
صب طاغوات دون هللا ورسوله يدعو وحياكم إليه ففيه شبه من أتباع مسيلمة وقد يكون يف هؤالء من ن

هو شر من أولئك كما كان فيهم من هو خري منهم أو مثلهم وهؤالء كلهم قد أعقبهم هذا الصنيع نفاقا 
مائر وبعثر ما يف القبور يف قلوهبم إىل يوم يلقون رهبم وإمنا تبني هلم حقيقته إذا بليت السرائر ومدت الض

وحصل ما يف الصدور وال يستقر للعبد قدم يف اإلسالم حىت يعقد قلبه وسره على أن الدين كله هلل ال 
 رب سواه وال متبوع غريه

(7/141) 

 

وأن كالم غريه يعرض على كالمه فإن وافقه قبلناه ال ألنه قاله بل ألنه أخرب به عن هللا ورسوله وإن 
واطرحناه وال يعرض كالمه على لراء القياسيني وال عقول الفالسفة واملتكلمني وال على خالفه ردد اه 

سياسة الوالة احلاكمني والسالطني وال أذواق املتزهدين واملتعبدين بل تعرض هذه كلها على ما جاء به 



م برده عرض الدراهم اجملهول حاملها على أخرب الناقدين فما حكم بصبته منها فهو املقبول وما حك
 فهو املردود وهللا املوفق للصواب

(7/141) 

 

يف أن قصد املتكلم من املخاطب محل كالمه على خالف ظاهره وحقيقته ينايف : الفصل احلادي عشر
قصد البيان واإلرشاد واهلدى وأن القصدين متنافيان وأن تركه بدون ذلك اخلطاب خري له وأقرب إىل 

 اهلدى
اللة السامع وإفهامه مراد املتكلم بكالمه وتبيينه له ما يف نفسه من املعاين ملا كان املقصود ابخلطاب د

ولكن السامع : بيان املتكلم، الثاين: األول: وداللته عليها أبقرب الطرق كان ذلك موقوفا على أمرين
من الفهم فإن مل حيصل البيان من املتكلم أو حصل له ومل يتمكن السامع من الفهم مل حيصل مراد 

تكلم فإذا بني املتكلم مراده ابأللفاظ الدالة على مراده ومل يعلم السامع معىن تلك األلفاظ مل حيصل امل
له البيان فال بد من متكن السامع من الفهم وحصول اإلفهام من املتكلم فبينئذ لو أراد هللا ورسوله من  

 كالمه خالف حقيقته وظاهره الذي

(7/174) 

 

فه أن يفهم مراده مبا ال يدل عليه بل مبا يدل على نقيض مراده وأراد منه يفهمه املخاطب لكان قد كل
فهم النفي مبا يدل على غاية اإلثبات وفهم الشيء مبا يدل على ضده وأراد منه أن يفهم أنه ليس فوق 
ال العرش إله يعبد وال إله يصلى له ويسجد وأنه ال داخل العامل وال خارجه وال فوقه وال حتته وال خلفه و 

ُ َأَحدٌ }أمامه بقوله  وأراد النيب إفهام [ 77الشورى]{ لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيءٌ }قوله [ 7اإلخالص]{ ُقْل ُهَو اّلِلَّ
وأراد إفهام كونه خلق لدم بقدرته ومشيئته " ال تفضلوين على يونس بن مىت: "أمته هذا املعىن بقوله

 [15ص]{ َيَدي  َما َمنَـَعَك َأْن َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت بِ }بقوله 

(7/177) 

 



يقبض هللا مساواته بيده اليمىن واألرض : "وأراد إفهام ختريب السموات واألرض وإعادهتا إىل العدم بقوله
وأراد إفهام معىن من ربك ومن تعبد بقوله أين هللا واشار " ابليد األخرى مث يهزهن مث يقول أ ا امللك

ك رب وال إله وإمنا أراد إفهام السامعني أن هللا قد مسع قوله إبصبعه إىل السماء مستشهدا بربه وليس هنا
 وقوهلم وأراد

(7/175) 

 

كقول بعضهم يف معىن . ابإلشارة إبصبعه بيان كونه قد مسع قوهلم وأمثال ذلك من التأويالت الباطلة
معناه ضرب عليهم اجلزية  قوله عامل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أهل خيرب على شطر ما خيرج منها من مثر وزرع إن

وهذا كذب على اللفظ وكذب على الرسول فإنه ليس ذلك معىن اللفظ وأهل خيرب مل يضرب عليهم 
 .اجلزية ألنه صاحلهم وفتبها قبل نزول فرض اجلزية

أن املراد به التقام الثدي من غري ارتضاع اللنب ودخوله " ال حترم املصة واملصتان: "وكتأويل بعضهم قوله
 جوفه إىل أضعاف أضعاف ذلك من التأويالت الباطلة اليت يعلم السامع قطعا أهنا مل تردإىل 

(7/171) 

 

ابخلطاب بقصد املتكلم هلا بتلك األلفاظ الدالة على نقيضها من كل وجه فال جيامع قصد البيان 
 .والداللة

يقولونه يف الكتاب والسنة قال شيخ اإلسالم إن كان احلق فيما يقوله هؤالء النفاة الذين ال يوجد ما 
وكالم القرون الثالثة املعظمة على سائر القرون وال يف كالم أحد من أئمة اإلسالم املقتدى هبم بل ما يف 
الكتاب والسنة وكالم السلف واألئمة يوجد داال على خالف احلق عندهم إما نصا وإما ظاهرا بل داال 

 طلة منهاعندهم على الكفر والضالل لزم من ذلك لوازم اب
أن يكون هللا سببانه قد أنزل يف كتابه وسنة نبيه من هذه األلفاظ ما يضلهم ظاهره ويوقعهم يف : األول

 .التسبيه والتمثيل
ومنها أن يكون قد نزل بيان احلق والصواب هلم ومل يفصح به بل رمز إليه رمزا وألغزه إلغازا ال : الثاين

 .يفهم منه ذلك إال بعد اجلهد اجلهيد



ومنها أن يكون قد كلف عباده أن ال يفهموا من تلك األلفاظ حقائقها وظواهرها وكلفهم أن : لثالثا
 .يفهموا منها ما ال تدل عليه ومل جيعل معها قرينة تفهم ذلك

(7/170) 

 

ومنها أن يكون دائما متكلما يف هذا الباب مبا ظاهره خالف احلق أبنواع متنوعة من اخلطاب : الرابع
ه استوى على عرشه واترة أبنه فوق عباده واترة أبنه العلي األعلى واترة أبن املالئكة تعرج إليه اترة أبن

واترة أبن األعمال الصاحلة ترفع إليه واترة أبن املالئكة يف نزوهلا من العلو إىل أسفل تنزل من عنده واترة 
يس فوقه شيء واترة أبنه فوق مسواته أبنه رفيع الدرجات واترة أبنه يف السماء واترة أبنه الظاهر الذي ل

على عرشه واترة أبن الكتاب نزل من عنده واترة أبنه ينزل كل ليلة إىل مساء الدنيا واترة أبنه يرى 
ابألبصار عيا ا يراه املؤمنون فوق رؤوسهم إىل غري ذلك من تنوع الدالالت على ذلك وال يتكلم فيه 

يقول يف مقام واحد فقط ما هو الصواب فيه ال نصا وال ظاهرا بكلمة واحدة يوافق ما يقوله النفاة وال 
 .وال يبينه
ومنها أن يكون أفضل األمة وخري القرون قد أمسكوا من أوهلم إىل لخرهم عن قول احلق يف : اخلامس

هذا الشأن العظيم الذي هو من أهم أصول اإلميان وذلك إما جهل ينايف العلم وإما كتمان ينايف البيان 
ساء الظن خبيار األمة من نسبهم إىل ذلك ومعلوم أنه إذا ازدوج التكلم ابلباطل والسكوت عن ولقد أ

 بيان احلق تولد من بينهما جهل احلق وإضالل اخللق وهلذا ملا اعتقد النفاة التعطيل

(7/175) 

 

لى حقيقة صاروا َيتون من العبارات مبا يدل على التعطيل والنفي نصا وظاهرا وال يتكلمون مبا يدل ع
اإلثبات ال نصا وال ظاهرا وإذا ورد عليهم من النصوص ما هو صريح أو ظاهر يف اإلثبات حرفوه أنواع 

 .التبريفات وطلبوا له مستكره التأويالت
ومنها أهنم التزموا لذلك جتهيل السلف وأهنم كانوا أميني مقبلني على الزهد والعبادة والورع : السادس

 .مل تكن احلقائق من شأهنموالتسبيح وقيام الليل و 
ومنها أن ترك الناس من إنزال هذه النصوص كان أنفع هلم وأقرب إىل الصواب فإهنم ما : السابع

استفادوا بنزوهلا غري التعرض للضالل ومل يستفيدوا منها يقينا وال علما مبا جيب هلل وميتنع عليه إذ ذاك 



 .وإمنا يستفاد من عقول الرجال ولرائها
استفد ا منها الثواب على تالوهتا وانعقاد الصالة هبا قيل هذا اتبع للمقصود هبا ابلقصد : فإن قيل

األول وهو اهلدى واإلرشاد والداللة على إثبات حقائقها ومعانيها واإلميان هبا فإن القرلن مل ينزل جملرد 
من العمى ويرشد من  التالوة وانعقاد الصالة عليه بل أنزل ليتدبر ويعقل ويهدى به علما وعمال ويبصر

الغي ويعلم من اجلهل ويشفي من الغي ويهدي إىل صراط مستقيم وهذا القصد ينايف قصد حتريفه 
وأتويله ابلتأويالت الباطلة املستكرهة اليت هي من جنس األلغاز واألحاجي فال جيتمع قصد اهلدى 

 .والبيان وقصد ما يضاده أبدا وابهلل التوفيق

(7/176) 

 

َونـَزَّْلَنا َعَلْيَك }لك أن هللا تعاىل وصف كتابه أبوضح البيان وأحسن التفسري فقال تعاىل ومما يبني ذ
َيا اً ِلُكلِ  َشْيءٍ  َ هَلُُم الَِّذي اْختَـَلُفوا }وقال [ 11النبل]{ اْلِكَتاَب تِبـْ َزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِإالَّ لِتـُبَـنيِ  َوَما أَنـْ
فأين بيان املختلف فيه واهلدى والرمحة يف ألفاظ ظاهرها [ 60النبل]{ ٍم يـُْؤِمُنونَ ِفيِه َوُهدًى َوَرمْحًَة ِلَقوْ 

ابطل واملراد منها يطلب أبنواع التأويالت املستنكرة املستكرهة هلا اليت يفهم منها ضدها وقال تعاىل 
َ لِلنَّاِس َما نـُزِ َل ِإلَْيِهمْ } َزْلَنا ِإلَْيَك الذ ِْكَر لِتـُبَـنيِ  فأين يبني الرسول ما يقوله النفاة [ 00النبل]{ َوأَنـْ

ُ يـَُقوُل احْلَقَّ َوُهَو يـَْهِدي السَِّبيلَ }واملتأولون وقد قال تعاىل   [0األحزاب]{ َواّلِلَّ

(7/171) 

 

فأخرب أنه يقول احلق ويهدي السبيل بقوله وعند النفاة إذا حصلت اهلداية أببكار أفكارهم ونتائ  
فَِبَأيِ  َحِديٍث بـَْعَد اّلِلَِّ }وقال [ 715األعراف]{ فَِبَأيِ  َحِديٍث بـَْعَدُه يـُْؤِمُنونَ }ىل لرائهم وعقوهلم وقال تعا

وعند النفاة املخرجني لنصوص الوحي عن إفادة اليقني إمنا حصل له اإلميان [ 6اجلاثية]{ َولاَيتِِه يـُْؤِمُنونَ 
لمنوا وبه اهتدوا وبه عرفوا احلق من  ابحلديث الذي أسسه الفالسفة واجلهمية واملعتزلة وحنوهم فبه

أََفال يـََتَدبَـُّروَن اْلُقْرلَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغرْيِ اّلِلَِّ َلَوَجُدوا }الباطل وبه صبت عقوهلم ومعارفهم وقال تعاىل 
 وأنت ال جتد االختالف يف شيء أكثر منه يف لراء[ 15النساء]{ ِفيِه اْخِتالفاً َكِثرياً 

(7/171) 



 

املتأولني وسوانح أفكارهم وزابلة أذهاهنم اليت يسموهنا قواطع عقلية وبراهني يقينية وهي عند التبقيق 
يُوِحي }خياالت ومهية وقوادح فكرية نبذوا هبا القرلن والسنة وراء ظهورهم كأهنم ال يعلمون واتبعوا ما 

رَبَُّك َما فـََعُلوُه َفَذْرُهْم َوَما يـَْفتَـُروَن َولَِتْصَغى ِإلَْيِه َأْفِئَدُة  بـَْعُضُهْم ِإىَل بـَْعٍض زُْخُرَف اْلَقْوِل ُغُروراً َوَلْو َشاءَ 
َتِغي َحكَ  َر اّلِلَِّ أَبـْ ماً َوُهَو الَِّذي أَنـَْزَل الَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن اِبآلِخَرِة َولِيَـْرَضْوُه َولِيَـْقرَتُِفوا َما ُهْم ُمْقرَتُِفوَن َأفـََغيـْ

َناُهُم اْلِكَتاَب يـَْعَلُموَن أَنَُّه ُمنَـزٌَّل ِمْن رَبِ َك اِبحْلَقِ  َفال َتُكوَننَّ ِمنَ ِإلَْيُكُم اْلِكتَ  اْلُمْمرَتِيَن  اَب ُمَفصَّالً َوالَِّذيَن لتـَيـْ
َل ِلَكِلَماتِِه َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم َوِإْن ُتِطْع  َأْكثـََر َمْن يف اأَلْرِض َومتَّْت َكِلَمُت رَبِ َك ِصْدقاً َوَعْدالً ال ُمَبدِ 
َمْن َيِضلُّ َعْن َسِبيِلِه ُيِضلُّوَك َعْن َسِبيِل اّلِلَِّ ِإْن يـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْن ُهْم ِإالَّ خَيُْرُصوَن ِإنَّ رَبََّك ُهَو َأْعَلُم 

 [775-771األنعام]{ َوُهَو َأْعَلُم اِبْلُمْهَتِدينَ 

(7/171) 

 

يف بيان أنه مع كمال علم املتكلم وفصاحته وبيانه ونصبه ميتنع عليه أن يريد : رالفصل الثاين عش
 بكالمه خالف ظاهره وحقيقته وعدم البيان يف أهم األمور وما تشتد احلاجة إىل بيانه

نكتفي من هذا الفصل بذكر مناظرة جرت بني جهمي معطل وسين مثبت حدثين مبضموهنا شيخنا عبد 
 هللا أنه عمعه وبعض اجلهمية جملس فقال الشيخ قد تطابقت نصوص الكتابهللا بن تيمية رمحه 

(7/154) 

 

والسنة واآلاثر على إثبات الصفات هلل وتنوعت داللتها عليها أنواعا توجب العلم الضروري بثبوهتا 
لقرلن وإرادة املتكلم اعتقاد ما دلت عليه والقرلن مملوء من ذكر الصفات والسنة  اطقة مبثل مانطق به ا

مقررة له مصدقة له مشتملة على زايدة يف اإلثبات فتارة بذكر االسم املشتمل على الصفة كالسميع 
البصري العليم القدير العزيز احلكيم واترة بذكر املصدر وهو الوصف الذي اشتقت منه تلك الصفة  

َزَلُه ِبِعْلِمهِ }كقوله  ِة اْلَمِتنيُ ِإنَّ اّلِلََّ ُهَو الرَّ }وقوله [ 766النساء]{ أَنـْ وقوله [ 51الذارايت]{ زَّاُق ُذو اْلُقوَّ
ُتَك َعَلى النَّاِس ِبِرَسااليت َوِبَكالِمي} قَاَل فَِبِعزَِّتَك أُلْغوِيـَنـَُّهْم }وقوله [ 700األعراف]{ ِإين ِ اْصطََفيـْ

 [15ص]{ َأعْمَِعنيَ 



(7/157) 

 

ر لو كشفه ألحرقت سببات وجهه ما انتهى إليه بصره حجابه النو : "وقوله ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث الصبيح
اللهم إين أستخريك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وقوله أسألك : "وقوله يف دعاء االستخارة" من خلقه

 وقول عائشة" بعلمك الغيب وقدرتك على اخللق

(7/155) 

 

َع اّلِلَُّ }له احلمد هلل الذي وسع مسعه األصوات وحنوه واترة يكون بذكر حكم تلك الصفة كقو  { َقْد مسَِ
[ 51املرسالت]{ فـََقَدْر َا فَِنْعَم اْلَقاِدُرونَ }وقوله [ 06طه]{ ِإنَّيِن َمَعُكَما َأمْسَُع َوَأَرى}و [ 7اجملادلة]

ُفَسُكمْ }وقوله  ُتْم خَتَْتانُوَن أَنـْ ُ أَنَُّكْم ُكنـْ  ونظائر ذلك[ 711البقرة]{ َعِلَم اّلِلَّ

(7/151) 

 

ة بلفظها اخلاص وبلفظ العلو واالستواء وأنه يف السماء وأنه ذو املعارج وأنه رفيع ويصرح يف الفوقي
الدرجات وأنه تعرج إليه املالئكه وتنزل من عنده وأنه ينزل إىل مساء الدنيا وأن املؤمنني يرونه أببصارهم 

صوص عيا ا من فوقهم إىل أضعاف أضعاف ذلك مما لو عمعت النصوص واآلاثر فيه مل تنقص عن ن
 .األحكام ولاثرها

ومن أبني احملال وأوضح الضالل محل ذلك كله على خالف حقيقته وظاهره ودعوى اجملاز فيه 
واالستعارة وأن احلق يف أقوال النفاة املعطلني وأن أتويالهتم هي املرادة من هذه النصوص إذ يلزم من 

أو يف . أو يف بيانه. م املتكلم هباذلك أحد حماذير ثالثة ال بد منها أو من بعضها وهي القدح يف عل
 .نصبه

وتقرير ذلك أن يقال إما أن يكون املتكلم هبذه النصوص عاملا أن احلق يف أتويالت النفاة املعطلني أو ال 
 فإن مل يعلم ذلك واحلق فيها كان ذلك قدحا يف. يعلم ذلك

(7/150) 



 

درا على التعبري بعباراهتم اليت هي تنزيه هلل علمه وإن كان عاملا أن احلق فيها فال خيلو إما أن يكون قا
بزعمهم عن التشبيه والتمثيل والتجسيم وأنه ال يعرف هللا من مل ينزهه هبا أو ال يكون قادرا على تلك 

العبارات فإن مل يكن قادرا على التعبري بذلك لزم القدح يف فصاحته وكان ورثة الصابئة وأفراخ الفالسفة 
همية وتالمذة املالحدة أفصح منه وأحسن بيا ا وتعبريا عن احلق وهذا مما يعلم وأوقاح املعتزلة واجل

بطالنه ابلضرورة أولياؤه وأعداؤه موافقوه وخمالفوه فإن خمالفيه مل يشكوا يف أنه أفصح اخللق وأقدرهم 
 .على حسن التعبري مبا يطابق املعىن وخيلصه من اللبس واإلشكال

كلم به وتكلم دائما خبالفه وما يناقضه كان ذلك قدحا يف نصبه وقد وإن كان قادرا على ذلك ومل يت
َ هَلُمْ }وصف هللا رسله بكمال النصح والبيان فقال تعاىل  { َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ بِِلَساِن قـَْوِمِه لِيـُبَـنيِ 

 [0إبراهيم]

(7/155) 

 

لبيان واملعرفة التامة كيف يكون مذهب النفاة وأخرب عن رسله أبهنم أنصح الناس ألممهم فمع النصح وا
املعطلة أصباب التبريف هو الصواب وقول أهل اإلثبات أتباع القرلن والسنة ابطال هذا مضمون 

 .املناظرة فقال له اجلهمي انزل بنا إىل الوطاة
انزل بنا قلت له ما أراد بذلك قال أراد أنك خاطبتين من فوق وجتوهت علي جباه ال ميكنين مقاومته ف

إىل مباحث الفضالء وقواعد النظار أو حنو هذا من الكالم فليتدبر الناصح لنفسه املوقن أبن هللا ال بد 
سائله عما أجاب به رسوله يف هذا املقام وليتبيز بعد إىل أين شاء فلم يكن هللا ليجمع بني النفاة 

متبان وابتالء كما عمع بني الرسل املعطلني احملرفني وبني أنصاره وأنصار رسوله وكتابه إال عمع ا
 .وأعدائهم يف هذه الدار

(7/156) 

 

قلت وقريب من هذه املناظرة ما جرى يل مع بعض علماء أهل الكتاب فإنه عمعين وإايه جملس خلوة 
أفضى بيننا الكالم إىل أن جرى ذكر مسبة النصارى لرب العاملني مسبة ما سبه إايها أحد من البشر 

إبنكاركم نبوة دمحم قد سببتم الرب تعاىل أعظم مسبة قال وكيف ذلك قلت ألنكم فقلت له وأنتم 



تزعمون أن دمحما ملك ظامل ليس برسول صادق وأنه خرج يستعرض الناس بسيفه فيستبيح أمواهلم 
ونساءهم وذراريهم وال يقتصر على ذلك حىت يكذب على هللا ويقول هللا أمرين هبذا وأابحه يل ومل َيمره 

وال أابح له ذلك ويقول أوحى إيل ومل يوح إليه شيء وينسخ شرائع األنبياء من عنده ويبطل منها ما هللا 
يشاء ويبقي منها ما يشاء وينسب ذلك كله إىل هللا ويقتل أولياءه وأتباع رسله ويسرتق نساءهم وذرايهتم 

ن قلتم إن ذلك بغري علمه فإ. فإما أن يكون هللا سببانه رائيا لذلك كله عاملا به مطلعا عليه أو ال
 واطالعه نسبتموه إىل اجلهل والغباوة وذلك من أقبح السب وإن كان عاملا به

(7/151) 

 

 .رائيا له مشاهدا ملا يفعله فإما أن يقدر على األخذ على يديه ومنعه من ذلك أو ال
قلتم بل هو قادر  فإن قلتم إنه غري قادر على منعه واألخذ على يده نسبتموه إىل العجز والضعف وإن

على منعه ومل يفعل نسبتموه إىل السفه والظلم واجلور هذا وهو من حني ظهر إىل أن توفاه ربه جييب 
دعواته ويقضي حاجاته وال يسأله حاجة إال قضاها له وال يدعوه بدعوة إال أجاهبا له وال يقوم له عدو 

ه وال من يناوئه ويعاديه إال برته ووضعه فكان أمره إال ظفر به وال تقوم له راية إال نصرها وال لواء إال رفع
من حني ظهر إىل أن تويف يزداد على األايم والليايل ظهورا وعلوا ورفعة وأمر خمالفيه ال يزداد إال سفوال 

 .واضمبالال
ذا وحمبته يف قلوب اخللق تزيد على ممر األوقات وربه تعاىل يؤيده أبنواع التأييد ويرفع ذكره غاية الرفع ه
وهو عندكم من أعظم أعدائه وأشدهم ضررا على الناس فأي قدح يف رب العاملني وأي مسبة له وأي 

 .طعن فيه أعظم من ذلك
 فأخذ الكالم منه مأخذا ظهر عليه وقال حاش هلل

(7/151) 

 

أن نقول فيه هذه املقالة بل هو نيب صادق كل من اتبعه فهو سعيد وكل منصف منا يقر بذلك ويقول 
عه سعداء يف الدارين قلت له فما مينعك من الظفر هبذه السعادة فقال وأتباع كل نيب من األنبياء  أتبا

 .كذلك فأتباع موسى أيضا سعداء
قلت له فإذا أقررت أنه نيب صادق فقد كفر من مل يتبعه واستباح دمه وماله وحكم له ابلنار فإن صدقته 



نبيا فكيف يكون أتباعه سعداء فلم حير جوااب وقال  يف هذا وجب عليك اتباعه وإن كذبته فيه مل يكن
حدثنا يف غري هذا فانظر هذه املوازنة واملشاهبة بني مالزم اجلهمية النفاة من القدح والطعن يف املتكلم 

 .بنصوص الصفات وما لزم منكري نبوة دمحم من الطعن والقدح يف الرب تعاىل
مه وأمره واشتماله على ما ظاهره كفر وضالل وابطل إذا ضممت هذا إىل ما يلزمهم من الطعن يف كال

 .وحمال علمت حقيقة احلال وتبني لك اهلدى من الضالل وهللا املستعان

(7/151) 

 

 يف بيان أن تيسري القرلن للذكر ينايف محله على التأويل املخالف حلقيقته وظاهره: الفصل الثالث عشر
ر وهدى ورمحة للمؤمنني ولذلك كانت معانيه أشرف املعاين أنزل هللا سببانه الكتاب شفاء ملا يف الصدو 

وألفاظه أفصح األلفاظ وأبينها وأعظمها مطابقة ملعانيها املرادة منها كما وصف سببانه به كتابه يف قوله 
َناَك اِبحْلَقِ  َوَأْحَسَن تـَْفِسرياً } واملدلول الذي  فاحلق هو املعىن[ 11الفرقان]{ َوال َيَُْتوَنَك مبََثٍل ِإالَّ ِجئـْ

 .تضمنه الكتاب والتفسري األحسن هو األلفاظ الدالة على ذلك احلق فهي تفسريه وبيانه
 والتفسري أصله يف الظهور والبيان وابقيه يف

(7/114) 

 

االشتقاق األكرب اإلسفار ومنه أسفر الفجر إذا أضاء ووضح ومنه السفر لربوز املسافر من البيوت 
ي يتضمن إظهار ما فيه من العلم وبيانه فال بد من أن يكون التفسري مطابقا وظهوره ومنه السفر الذ

للمفسر مفهما له وكلما كان فهم املعىن منه أوضح وأبني كان التفسري أكمل وأحسن وهلذا ال جتد كالما 
تيسريه أحسن تفسريا وال أمت بيا ا من كالم هللا سببانه وهلذا مساه سببانه بيا ا وأخرب أنه يسره للذكر و 

 :للذكر يتضمن أنواعا من التيسري
 .تيسري ألفاظه للبفظ: إحداها
 .تيسري معانيه للفهم: الثاين
 .تيسري أوامره ونواهيه لإلمتثال: الثالث

(7/117) 



 

ومعلوم أنه لو كان أبلفاظ ال يفهمها املخاطب مل يكن ميسرا له بل كان معسرا عليه فهكذا إذا أريد من 
ألفاظه ما ال يدل عليه من املعاين أو يدل على خالفه فهذا من أشد التعسري  املخاطب أن يفهم من

وهو مناف للتيسري فإنه ال شيء أعسر على األمة من أن يراد منهم أن يفهموا كونه سببانه ال داخل 
 له العامل وال خارجه وال متصال به وال منفصال عنه وال مباينا له وال حمايثا وال يرى ابألبصار عيا ا وال

ُ َأَحدٌ }وجه وال يد من قوله  ال تفضلوين على يونس بن : "ومن قول رسوله[ 7اإلخالص]{ ُقْل ُهَو اّلِلَّ
وأن [ 1غافر]{ الَِّذيَن حَيِْمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُه ُيَسبِ ُبوَن حبَْمِد َرهبِ ِْم َويـُْؤِمُنوَن ِبهِ }ومن قوله " مىت

املشقة يف طلب أنواع االستعارات وضروب اجملازات ووحشي اللغات جيهدوا أنفسهم ويكابدوا أعظم 
ليبملوا عليه لايت الصفات وأخبارها فيصرفوا قلوهبم وأفهامهم عما تدل عليه ويفهموا منها ما ال تدل 

 عليه بل تدل على خالفه ويقول اعلموا اي عبادي أين

(7/115) 

 

ته وال فوق عرشي وال ترفع األيدي إيل وال يعرج إيل أردت منكم أن تعلموا أين لست فوق العامل وال حت
خَيَاُفوَن رَبَـُّهْم }ومن قويل [ 5طه]{ الرَّمْحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوى}شيء وال ينزل من عندي شيء من قويل 

ُ }يل ومن قو [ 0املعارج]{ تـَْعُرُج اْلَمالِئَكُة َوالرُّوُح ِإلَْيهِ }ومن قويل [ 54النبل]{ ِمْن فـَْوِقِهمْ  َبْل رَفـََعُه اّلِلَّ
َوُهَو اْلَعِليُّ }ومن قويل [ 75غافر]{ رَِفيُع الدَّرََجاِت ُذو اْلَعْرشِ }ومن قويل [ 751النساء]{ ِإلَْيهِ 

 [7األعلى]{ َسبِ ِح اْسَم رَبِ َك اأَلْعَلى}ومن قويل [ 555البقرة]{ اْلَعِظيمُ 

(7/111) 

 

َا  َاِظَرةٌ  ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ  َاِضَرةٌ }ومن قويل  ُتْم َمْن يف السََّماِء َأْن }ومن قويل [ 55-51القيامة]{ َرهبِ  أََأِمنـْ
يدٍ }ومن قويل [ 76امللك]{ خَيِْسَف ِبُكُم اأَلْرضَ  ُقْل }ومن قويل [ 05فصلت]{ تـَْنزِيٌل ِمْن َحِكيٍم محَِ

ِلَما َخَلْقُت }من قويل . وا أنه ليس يل يدانوأن تفهم[ 745النبل]{ نـَزََّلُه رُوُح اْلُقُدِس ِمْن رَبِ َك اِبحْلَق ِ 
{ َولُِتْصَنَع َعَلى َعْييِن }وال عني من قويل [ 60املائدة]{ بل يداه مبسوطتان}ومن قويل [ 15ص]{ بَِيَدي  
فإنكم إذا فهمتم من هذه األلفاظ حقائقها وظواهرها فهمتم خالف مرادي منها بل مرادي [ 11طه]

 منكم أن تفهموا منها



(7/110) 

 

ما يدل على خالف حقائقها وظواهرها فأي تيسري يكون هناك وأي تعقيد وتعسري مل حيصل بذلك 
ومعلوم أن خطاب الرجل مبا ال يفهمه إال برتعمة أيسر عليه من خطابه مبا كلف أن يفهم منه خالف 

هلذا ملا عسر موضوعه وحقيقته بكثري فإن تيسري القرلن مناف لطريقة النفاة احملرفني أعظم منافاة و 
عليهم أن يفهموا منه النفي وعز عليهم ذلك عولوا فيه على الشبه اخليالية اليت مسوها قواطع عقلية 

وقواعد يقينية وإذا أتملها من نور هللا قلبه وكبل عني بصريته مبرود اإلميان رلها حلم عمل غث على رأس 
 جبل وعر ال سهل فريتقى وال مسني فينتقل وهي من

(7/115) 

 

جنس خياالت املمرورين وأصباب اهلوس وقد سودوا هبا القلوب واألوراق فطريقتهم ضد طريقة القرلن 
من كل وجه إذ طريقة القرلن حق أبحسن تفسري وأبني عبارة وطريقتهم معان ابطلة أبعقد عبارة وأطوهلا 

اطلع على سراب وأبعدها من الفهم فيجهد الرجل الظمآن نفسه وراءهم حىت تنفذ قواه فإذا هو قد 
 َسرِيُع احلَِْساِب حَيَْسُبُه الظَّْمآُن َماًء َحىتَّ ِإَذا َجاَءُه مَلْ جيَِْدُه َشْيئاً َوَوَجَد اّلِلََّ ِعْنَدُه فـََوفَّاُه ِحَسابَُه َواّلِلَُّ }بقيعة 

َسَباٌب ظُُلَماٌت بـَْعُضَها فـَْوَق بـَْعٍض ِإَذا  َأْو َكظُُلَماٍت يف حَبٍْر جلُِ يٍ  يـَْغَشاُه َمْوٌج ِمْن فـَْوِقِه َمْوٌج ِمْن فـَْوِقهِ 
ُ َلُه نُوراً َفَما َلُه ِمْن نُورٍ  وهللا يعلم أ ا مل نقل [ 11-04النور]{ َأْخَرَج َيَدُه مَلْ َيَكْد يـََراَها َوَمْن مَلْ جَيَْعِل اّلِلَّ

حقيقة فتأمل عامة مطالبهم ذلك تقليدا لغري ا بل إخبارا عما شاهد اه ورأيناه وإذا أحببت أن تعلم ذلك 
وأدلتهم عليها وكيف جتدها مطالب بعد التعب الشديد واجلهد اجلهيد ال حتصل منها على مطلب 

 صبيح فإهنم بعد الكد واجلهد مل يثبتوا للعامل راب مباينا عنه منفصال منه بل بعد اجلهد الشديد يف إثبات

(7/116) 

 

ال به وال منفصال عنه هم شاكون يف وجوده هل هو نفس موجود ال داخل العامل وال خارجه وال متص
ذاته أو زائد عليها فمن ذاهب إىل أنه زائد ومن ذاهب إىل أنه ليس بزائد ومن متوقف يف وجوده شاك 
فيه هل هو نفس ذاته أوزائد عليها مث هم شاكون يف أن صفاته هل هي وجوديةأو عدمية أو ال وجودية 



املوصوف أو ليست زائدة فكيف تثبت له على وجه ال يوجب تكثرا يف  وال عدمية وهل هي زائدة على
الذات وال مغايرة بينها فبعضهم جيعلها أمورا عدمية وبعضهم أحواال نسبية وبعضهم يتوقف فيها ومنهم 
من جيعل علمه نفس ذاته فيجعل ذاته علما ومنهم من جيعل علمه نفس معلومه ومنهم من جيعل علمه 

وال ينقسم فيجعل علمه بوجود الشيء هو عني علمه بعدمه وعلمه بكونه يطاع هو واحدا ال يتعدد 
نفس علمه بكونه يعصى هذا إذا أثبت علمه ابملعينات واجلزئيات ومن مل يثبته منهم قال ال يعلم من 

 .املوجودات املعينة شيئا البتة
 وكذلك اضطربوا يف كالمه فمنهم من مل يثبت له كالما

(7/111) 

 

فال قال عنده وال يقول وال أمر وال هني وال كلم وال يتكلم ومن يقرب منهم إىل اإلسالم قال كل  البتة
ذلك خملوق خلقه يف اهلواء أو يف اللوح احملفوظ ومنهم من قال كالمه معىن واحد فاملعىن ليس له بعض 

ه كلها فالقرلن هو وال كل وليس حبروف وال أصوات وذلك املعىن الواحد الذي ال ينقسم هو معاين كتب
نفس التوراة ومها نفس اإلجنيل والزبور اختلفت أمساؤها ابختالف التعبري عن ذلك املعىن الواحد مث 
ذلك املعىن ليس من جنس العلوم وال اإلرادات بل حقيقته مغايرة حلقيقتها مث ذلك املعىن املشار إليه 

ق وكذلك سائر األعراض جيوز تعلق جيوز تعلق احلواس اخلمس به فيسمع ويرى ويلمس ويشم ويذا
اإلدراكات كلها هبا فيجوز أن تشم األصوات وترى وتذاق وتلمس وجيوز أن تسمع الروائح وتلمس 

قالوا وهذا حكم سائر الصفات فجعلوا اإلرادة واحدة ابلعني وإرادة إجياد الشيء هي عني إرادة إعدامه 
 ه هي عني إرادة إفنائهوإرادة حتريكه هي عني إرادة تسكينه وإرادة إبقائ

(7/111) 

 

وإمنا املختلف تعلقاهتا فقط وكذلك قالوا يف القدرة وأما إذا حضروا على مطلب اجلوهر الفرد ومطلب 
العرض هل يبقى زمانني أم ال ومطلب األجسام هل هي متماثلة أو متباينة ومطلب األحوال هل هي 

 ذا ومطلب الزمان واملكان ما حقيقتهما وهل مها اثبتة أم ال وهل هي وجودية أو عدمية أو ال ذا وال
 وجوداين أو عدميان ومطلب الكسب هل له حقيقة أم ال وما حقيقته



(7/111) 

 

ومطلب الفعل هل هو قائم ابلفاعل أم ال فإن قام به فهل هو مقارن له أم ال فإن أتخر عنه فما املوجب 
به فكيف يكون فاعال بال فعل يقوم به كما ال يكون  لتأخره وإن قارنه فهل كان قدميا بقدمه وإن مل يقم

مسيعا بصريا مريدا قادرا بال مسع وال بصر وال إرادة تقوم به إىل غاية مطالبهم اليت إذا انتهى عمعهم 
وصلوا إىل ما حييله العقل والسمع فرتى أحدهم يبين حىت إذا ظن أنه قد ارتفع بناؤه جاء اآلخر مبعاول 

 يك فهدم عليه عميع ما بناه وبىن مكانه بناء لخرمن التشبيه والتشك

(7/104) 

 

حىت إذا ظن أن بناءه قد كمل عاد الباين األول بنظري تلك املعاول فهدم بناءه فال يزالون كذلك كما 
 قال شاعرهم

 فرتا ا يف حندس نتصادم... ونظريي يف العلم مثلي أعمى 
التأويالت الباطلة ألهنم رأوها ال تالئم نصوص الوحي فهذه القواعد الفاسدة هي اليت محلتهم على تلك 

بل بينها وبينها احلرب العوان فأجهدوا أنفسهم وكدوا خواطرهم يف الصلح وزعموا أن ذلك إحسان 
َل ِإلَْيَك َأمَلْ تـََر ِإىَل الَِّذيَن يـَْزُعُموَن أَنَـُّهْم لَمُنوا مبَا أُْنزِ }وتوفيق وكأن هللا سببانه أنزل هذه اآلايت يف شأهنم 

لشَّْيطَاُن َأْن َوَما أُْنِزَل ِمْن قـَْبِلَك يُرِيُدوَن َأْن يـََتَباَكُموا ِإىَل الطَّاُغوِت َوَقْد أُِمُروا َأْن َيْكُفُروا ِبِه َويُرِيُد ا
ُ َوِإىَل الرَّ  َزَل اّلِلَّ ُسوِل رَأَْيَت اْلُمَناِفِقنَي َيُصدُّوَن َعْنَك ُيِضلَُّهْم َضالالً بَِعيداً َوِإَذا ِقيَل هَلُْم تـََعاَلْوا ِإىَل َما أَنـْ

ُهْم ُمِصيَبٌة مبَا َقدََّمْت أَْيِديِهْم مثَّ َجاُءوَك حَيِْلُفوَن اِبّلِلَِّ ِإْن َأَرْد اَ   ِإالَّ ِإْحَسا اً ُصُدوداً َفَكْيَف ِإَذا َأَصابـَتـْ
ُ َما يف قـُلُ  ُفِسِهْم قـَْوالً بَِليغاً َوتـَْوِفيقاً ُأولَِئَك الَِّذيَن يـَْعَلُم اّلِلَّ ُهْم َوِعْظُهْم َوُقْل هَلُْم يف أَنـْ { وهِبِْم فََأْعِرْض َعنـْ

 [64-61النساء]

(7/107) 

 

 الفصل الرابع عشر يف أن التأويل يعود على املقصود من وضع اللغات ابإلبطال
يش وحده بل ال بد له ملا جعل هللا سببانه نوع اإلنسان حيتاج بعضه إىل بعض فال ميكن إلنسان أن يع



من مشارك ومعاون من بين جنسه كما قيل اإلنسان مدين ابلطبع وكان ال يعرف كل منهم ما يريد 
صاحبه من األفعال والرتوك إال بعالمة تدل على ذلك وتلك العالمة إما حتريك جسم من األجسام 

أن يف األول من العسر املنفصلة عنه أو حتريك بعض أعضائه فيجعل لكل معىن حركة خاصة ومعلوم 
واملشقة وعدم اإلحاطة ابلتعريف ما مينع وضعه فكان حتريك األعضاء أسهل وأدل وأعم وكانت حركة 

 األعضاء نوعني نوع للبصر ونوع لألذن والذي

(7/105) 

 

لألذن أعم واإلنسان إليه أحوج وكان أوىل هذه األعضاء أبن جيعل حركاهتا دالة معرفة هو اللسان ألن 
ته أخف وأسهل وتنوعها أعظم وأكثر من تنوع حركة غريه وترعمته عما يف القلب أظهر من ترعمة حرك

غريه ويتمكن املعرف حبركاته من حركات مفردة ومؤلفة حيصل هبا من الفرق والتمييز ما ال حيصل بغريه  
دليال على ما كان أقرب الطرق إىل هذا املقصد هو الكالم الذي جعله هللا سببانه يف اللسان وجعله 

 .يف اجلنان وجعل ذلك من دالئل ربوبيته ووحدانيته وكمال علمه وحكمته
َأمَلْ جَنَْعْل َلُه }وقال تعاىل [ 7-0الرمحن]{ الرَّمْحَُن َعلََّم اْلُقْرلَن َخَلَق اأِلْنَساَن َعلََّمُه اْلبَـَيانَ }قال هللا تعاىل 

نَ  نَـنْيِ َوِلَسا اً َوَشَفتَـنْيِ َوَهَديـْ  [1-74البلد]{ اُه النَّْجَدْينِ َعيـْ

(7/101) 

 

 وقال الشاعر
 جعل اللسان على الفؤاد دليال... إن البيان من الفؤاد وإمنا 

(7/100) 

 

 .هكذا قال الشاعر هذا البيت وهكذا هو يف ديوانه
 :قال أبو البيان أ ا رأيته يف ديوانه كذلك فبرفه عليه بعض النفاة وقالوا

 جعل اللسان على الكالم دليال... د وإمنا إن الكالم لفي الفؤا
واملقصود أن العبد ال يعلم ما يف ضمري صاحبه إال ابأللفاظ الدالة على ذلك فإذا محل السامع كالم 



املتكلم على خالف ماوضع له وخالف ما يفهم منه عند التخاطب عاد على مقصود اللغات ابإلبطال 
 .طب وكان ذلك أقبح من تعطيل اللسان عن كالمهومل حيصل مقصود املتكلم وال مصلبة املخا

(7/105) 

 

فإن غاية ذلك أن تفوت مصلبة البيان وإذا محل على ضد مقصوده فوت مصلبة البيان وأوقع يف 
ضد املقصود وهلذا قال بعض العقالء اللسان الكذوب شر من لسان األخرس ألن لسان األخرس قد 

الكذوب قد تعطلت منفعته وزاد مبفسدة الكذب فاملتكلم  تعطلت منفعته ومل حيدث منه فساد ولسان
مبا ظاهره وحقيقته ووضعه ابطل وضالل وهو يريد به أن يفهم منه خالف وضعه وحقيقته أضر على 

املخاطب ولسان األخرس أقل مفسدة منه فرتك وضع اللغات أنفع للناس من تعريضها للتأويل املخالف 
خلق ملنفعة إذا مل حيصل منه إال ضد تلك املنفعة كان عدمه خريا ملفهومها وحقائقها وهكذا كل عضو 

 .من وجوده
يوضح ذلك أن املتكلم بكالم له حقيقة وظاهر ال يفهم منه غريه مريد بكالمه خالف حقيقته وما يدل 
عليه ويفهم منه فإذا ادعى أين أردت بكالمي خالف ظاهره وما يفهم منه كان كاذاب إما يف دعوى إرادة 

أو يف دعوى إرادة البيان واإلفهام فبمل كالمه على التأويل الباطل تكذيب له يف أحد األمرين  ذلك
 .وال بد

(7/106) 

 

 .وهلذا كان التأويل الباطل فتبا لباب الزندقة واإلحلاد وتطريقا ألعداء الدين على نقضه وبيانه بذكر

(7/101) 

 

الرسل وأن خراب العامل وفساد الدنيا والدين  يف جناايت التأويل على أداين: الفصل اخلامس عشر
 بسبب فتح ابب التأويل

إذا أتمل املتأمل فساد العامل وما وقع فيه من التفرق واالختالف وما دفع إليه أهل اإلسالم وجده  اشئا 
من جهة التأويالت املختلفة املستعملة يف لايت القرلن وأخبار الرسول اليت تعلق هبا املختلفون على 



تالف أصنافهم يف أصول الدين وفروعه فإهنا أوجبت ما أوجبت من التباين والتبارب وتفرق الكلمة اخ
وتشتت األهواء وتصدع الشمل وانقطاع احلبل وفساد ذات البني حىت صار يكفر ويلعن بعضهم بعضا 

ا وترى طوائف منهم تسفك دماء اآلخرين وتستبل منهم أنفسهم وحرمهم وأمواهلم ما هو أعظم مم
 يرصدهم به

(7/101) 

 

أهل دار احلرب من املنابذين هلم فاآلفات اليت جنتها وجينيها كل وقت أصباهبا على امللة واألمة من 
التأويالت الفاسدة أكثر من أن حتصى أو يبلغها وصف واصف أو حييط هبا ذكر ذاكر ولكنها يف عملة 

لكل اختالف وفرقة والناجتة أسباب كل  القول أصل كل فساد وفتنة وأساس كل ضالل وبدعة واملولدة
تباين وعداوة وبغضة ومن عظيم لفاهتا ومصيبة األمة هبا أن األهواء املضلة واآلراء املهلكة اليت تتولد 
من قبلها ال تزال تنمو وتتزايد على ممر األايم وتعاقب األزمنة وليست احلال يف الضالالت اليت حدثت 

ذلك فإن فساد تلك معلوم عند األمة وأصباهبا ال يطمعون يف من قبل أصول األداين الفاسدة ك
إدخاهلا يف دين اإلسالم فال تطمع أهل امللة اليهودية وال النصرانية وال اجملوسية وال الثانوية وحنوهم أن 

 يدخلوا

(7/101) 

 

التأويل فإهنم  أصول مللهم يف اإلسالم وال يدعوا مسلما إليه وال يدخلوه إليهم من اببه أبدا خبالف فرقة
يدعون املسلم من ابب القرلن والسنة وتعظيمهما وأن لنصوصهما أتويال ال يوجد إال عند خواص أهل 
العلم والتبقيق وأن العامة يف عمى عنه فضرر هذه الفرقة على اإلسالم وأهله أعظم من ضرر أعدائه 

فلم يطمع يف فتح حصنهم املنابذين له ومثلهم ومثل أولئك كمثل قوم يف حصن حارهبم عدو هلم 
والدخول عليهم فعمد عماعة من أهل احلصن ففتبوه له وسلطوه على الدخول إليه فكان مصاب أهل 
احلصن من قبلهم وابجلملة فاألهواء املتولدة من قبل التأويالت الباطلة غري حمصورة وال متناهية بل هي 

إليه ظنوهنم وأوهامهم ولذلك ال يزال  متزايدة  امية حبسب سوانح املتأولني وخواطرهم وما خترجه
 املستقصي عناء نفسه يف الببث عن املقاالت



(7/154) 

 

وتتبعها يهجم على أقوال من مذاهب أهل التأويل مل تكن ختطر له على ابل وال تدور له يف خيال ويرى 
اليت مل أمواجا من زبد الصدور تتالطم ليس هلا ضابط إال سوانح وخواطر وهوس تقذف به النفوس 

يؤيدها هللا بروح احلق وال أشرقت عليها مشس اهلداية وال ابشرت حقيقة اإلميان فخواطرها وهوسها ال 
غاية له يقف عندها فإن أردت اإلشراف على ذلكف أتمل كتب املقاالت واآلراء والداي ات جتد كل 

ر لك على ابل وكل هذه ماخيطر ببالك قد ذهب إليه ذاهبون وصار إليه صائرون ووراء ذلك ما مل خيط
الفرق تتأول نصوص الوحي على قوهلا وحتمله على أتويلها ومع ذلك فتجد أويل العقول الضعيفة إىل 
االستجابة هلم مسارعني ويف القبول منهم راغبني فهم يبادرون إىل أآلخذ ما يوردونه عليهم وقبوهلم إايه 

إىل احلق الذي جاءت به الرسل ومل يوجد  عنهم وعلى الدعوة إليه هم أشد حرصا منهم على الدعوة
األمر يف قبول دعوة الرسل كذلك بل قد علم ما لقي املرسلون يف الدعوة إىل هللا من اجلهد واملشقة 

 واملكابدة ولقوا أشد

(7/157) 

 

العناء واملكروه وقاسوا أبلغ األذى حىت استجاب هلم من استجاب إىل احلق الذي هو موجب الفطر 
رواح وحياة القلوب وقرة العيون وجناة النفوس حىت إذا أطلع شيطان التأويل رأسه وأبدى هلم وشقيق األ

عن  اجذيه ورفع هلم علما من التأويل طاروا إليه زرافات ووحدا ا فهم إخوان السفلة الطعام أشباه 
 وهود األنعام بل أضل من األنعام طبل جيمعهم وعصا تفرقهم فانظر ما لقيه نوح وإبراهيم وصاحل

وشعيب وموسى وعيسى ودمحم صلوات هللا وسالمه عليهم يف الدعوة إىل هللا من الرد عليهم والتكذيب 
 .هلم وقصدهم أبنواع األذى حىت ظهرت دعوة من ظهرت دعوته منهم وأقاموا دين هللا

دعاهتم وبذل وانظر سرعة املستجيبني لدعاة الرافضة والقرامطة الباطنية واجلهمية واملعتزلة وإكرامهم ل
 أمواهلم وطاعتهم هلم من غري برهان أتوهم به أو لية

(7/155) 

 



أروهم إايها غري أهنم دعوهم إىل أتويل تستغربه النفوس وتستطرفه العقول وأومهوهم أنه من وظيفة 
 اخلاصة الذين ارتفعوا به عن طبقة العامة فالصائر إليه معدود يف اخلواص مفارق للعوام فلم تر شيئا من
املذاهب الباطلة واآلراء الفاسدة املستخرجة ابلتأويل قوبل الداعي إليه اآليت به أوال ابلتكذيب له والرد 
عليه بل ترى املخدوعني املغرورين جيفلون إليه إجفاال وَيتون إليه أرساال تؤزهم إليه شياطينهم ونفوسهم 

افت الفراش يف النار ويثوبون إليه مثابة أزا وتزعجهم إليه إزعاجا فيدخلون فيه أفواجا يتهافتون فيه هت
الطري إىل األوكار مث من عظيم لفاته سهولة األمر على املتأولني يف نقل املدعوين عن مذاهبهم وقبيح 

اعتقادهم إليهم ونسخ اهلدى من صدورهم فإهنم رمبا اختاروا للدعوة إليه رجال مشهورا ابلداينة والصيانة 
 معروفا ابألمانة

(7/151) 

 

حسن األخالق عميل اهليئة فصيح اللسان صبورا على التقشف والتزهد مراتضا ملخاطبة الناس على 
اختالف طبقاهتم ويتهيأ هلم مع ذلك من عيب أهل احلق والطعن عليهم واإلزراء هبم ما يظفر به املفتش 

نتيجة احلق عن العيوب فيقولون للمغرور املخدوع وازن بني هؤالء وهؤالء وحكم عقلك وانظر إىل 
 .والباطل فيتهيأ هلم هبذا اخلداع ماال يتهيأ ابجليوش وما ال يطمع يف الوصول إليه بدون تلك اجلهة

مث من أعظم جناايت التأويل على الدين وأهله وأبلغها نكاية فيه أن املتأول جيد اباب مفتوحا ملا يقصده 
لك فإنه حيتجز من املسلمني إبقراره من تشتيت كلمة أهل الدين وتبديد نظامهم وسبيال سهلة إىل ذ

معهم أبصل التنزيل ويدخل نفسه يف زمرة أهل التأويل مث بعد ذلك يقول ما شاء ويدعي ما أحب وال 
 يقدر على منعه من

(7/150) 

 

ذلك الدعائه أن أصل التنزيل مشرتك بينك وبينه وأن عامة الطوائف املقرة به قد أتولت كل طائفة 
ت إليه فهو يبدي نظري أتويالهتم ويقول ليس لك أن تبدي يف التأويل مذهبا إال ومثله لنفسها أتويال ذهب

سائغ يل فما الذي أابحه لك وحظره علي وأ ا وأنت قد أقرر ا أبصل التنزيل واتفقنا على تسويغ التأويل 
كيدة يستعملها فلم كان أتويلك مع خمالفته لظاهر التنزيل سائغا وأتويلي أ ا حمرما فتعلقه هبذا أبلغ م

وأنكى سالح حيارب به فهذه اآلفات وأضعافها إمنا لقيها أهل األداين من التأويل فالتأويل هو الذي 



 .فرق اليهود إحدى وسبعني فرقة والنصارى ثنتني وسبعني فرقة وهذه األمة ثالاث وسبعني فرقة
 فأما اليهود فإهنم بسبب التأويالت اليت

(7/155) 

 

من كتبهم صاروا فرقا خمتلفة بعد اتفاقهم على أصل الدين واإلميان مبا يف التوراة  استخرجوها آبرائهم
والزبور وكتب أنبيائهم اليت يدرسوهنا ويؤمنون هبا وبسبب التأويالت الباطلة مسخوا قردة وخنازير وجرى 

لل وابلتأويل  عليهم من الفنت واحملن ما قصه هللا وابلتأويل الباطل عبدوا العجل حىت لل أمرهم إىل ما
الباطل فارقوا حكم التوراة واستبلوا احملارم وارتكبوا املآمث فهم أئمة التأويل والتبريف والتبديل والناس 
هلم فيه تبع فال تبلغ فرقة مبلغهم فيه وابلتأويل استبلوا حمارم هللا أبقل احليل وابلتأويل قتلوا األنبياء 

وابلتأويل والتبريف حلت هبم املثالت وتتابعت عليهم  فإهنم قتلوهم وهم مصدقون ابلتوراة ومبوسى
 العقوابت وقطعوا يف األرض أمما وضربت عليهم الذلة واملسكنة وابءو

(7/156) 

 

بغضب من هللا وابلتأويل دفعوا نبوة عيسى ودمحم صلوات هللا وسالمه عليهما وقد استهلت التوراة 
ا البشارات مببمد فإهنا متظاهرة يف كتبهم بصفة رسول وكتب األنبياء ابلبشارة هبما وظهورمها وال سيم

هللا ملسو هيلع هللا ىلص وخمرجه ومبعثه ودعوته وكتابه وصفة أمته وسريهتم وأحواهلم حبيث كان علماؤهم ملا رأوه 
وشاهدوه عرفوه معرفتهم أبناءهم ومع هذا فجبدوا أمره ودفعوه على قومه وظهوره ابلتأويالت اليت 

تلك األلفاظ اليت تضمنتها البشارات حىت التبس األمر بذلك على أتباعهم ومن ال  استخرجوها من
يعلم الكتاب إال أماين وخيل إليهم بتلك التأويالت اليت هي من جنس أتويالت اجلهمية والرافضة 

 والقرامطة أنه ليس هو فسطوا على تلك البشارات بكتمان ما وجدوا السبيل

(7/151) 

 

لبوا عن كتمانه حرفوا لفظه عن ما هو عليه وما عجزوا عن حتريف لفظه حرفوا معناه إىل كتمانه وما غ
ابلتأويل وورثهم أشباههم من املنتسبني إىل امللة يف هذه األمور الثالثة وكان عصبة الوارثني هلم يف ذلك 



ه األمور ثالث طوائف الرافضة واجلهمية والقرامطة فإهنم اعتمدوا يف النصوص املخالفة لضالهلم هذ
الثالثة وهللا سببانه ذمهم على التبريف والكتمان والتبريف نوعان حتريف اللفظ وهو تبديله وحتريف 

 .املعىن وهو صرف اللفظ عنه إىل غريه مع بقاء صورة اللفظ
وأما فساد دين النصارى من جهة التأويل فأول ذلك ما عرض يف التوحيد الذي هو عمود الدين فإن 

لوا يف الربوبية ابلتثليث وحديث األقانيم واألب واالبن وروح القدس مث اختلف من سلف املثلثة قا
بعدهم يف أتويل كالمهم اختالفا تباينوا به غاية التباين وإمنا عرض هلم هذا االختالف من جهة 

التأويالت الباطلة وكانت حاهلم فيما جنت عليهم التأويالت الباطلة أفسد حاال من اليهود فإهنم مل 
 يصلوا بتأويلهم إىل ما وصل إليه عباد الصليب من نسبة الرب تعاىل إىل ما ال يليق به مث دفعوا

(7/151) 

 

ابلتأويالت إىل إبطال شرائع التوراة فأبطلوا اخلتان واستبلوا السبت واستباحوا اخلنزير وعطلوا الغسل 
ف عماعة من ضعفاء العقول من اجلنابة وكان الذي فتح عليهم أبواب هذه التأويالت بولس فاستخ

فقبلوا منه تلك التأويالت مث أورثت اخلالف بينهم حىت لل أمرهم إىل ما لل إليه من انسالخهم عن 
 شريعة املسيح يف التوحيد والعمليات مث أتولت اليعقوبية أتباع يعقوب

(7/151) 

 

وهم الذين على دين امللك  الرباذعي أتويال فتأولت النسطورية أتباع نسطور بن عربة فتأولت امللكية
 عربة فاضمبل الدين وخرجوا منه خروج الشعرة من

(7/164) 

 

العجني فلو أتملت أتويالهتم لرأيتها وهللا من جنس أتويالت اجلهمية والرافضة واملعتزلة ورأيت اجلميع 
رفني من هذه من مشكاة واحدة ولوال خوف التطويل لذكر ا لك تلك التأويالت ليعلم أهنا وأتويالت احمل

 األمة
 أبسبم داج عوض ال نتفرق... رضيعا لبان ثدي أم تقامسا 



ولو رأيت أتويالهتم لنصوص التوراة يف اإلخبار واألمر والنهي لقلت إن أهل التأويل الباطل من هذه 
ر األمة إمنا تلقوا أتويالهتم عنهم وعجبت من تشابه قلوهبم وقوع احلافر على احلافر واخلاطر على اخلاط

 ومل يزل أمر بين إسرائيل مستقيما حىت فشا فيهم املولدون أبناء سبااي

(7/167) 

 

األمم فاشتقوا هلم الرأي وسلطوا التأويل على نصوص التوراة فضلوا وأضلوا وهؤالء النصارى مل يزل 
أمرهم بعد املسيح على منهاج االستقامة حىت ظهر فيهم املتأولون فأخذت عرى دينهم تنتقض 

أولون جيتمعون جممعا بعد جممع ويف كل جممع خيرج هلم أتويالت تناقض الدين الصبيح فيلقاهم واملت
 أصباب اجملمع اآلخر وال يوافقوا هلم عليها حىت عمعهم امللك

(7/165) 

 

 قسطنطني من أقطار األرض فبلغوا ثالمثائة ومثانية عشر برتكا وأسقفا

(7/161) 

 

يديهم اليوم وأبطلوا من دين املسيح ما شاءوا وزادوا فيه ونقصوا ووضعوا فتأولوا هلم هذه األمانة اليت أب
من الشرائع ما شاءوا كل ذلك ابلتأويل وقد ذكروا الظواهر اليت أتولوها وابلتأويل جعلوا هللا اثلث ثالثة 

وا اخلتان وجعلوا املسيح ابنه وجعلوه هو هللا فقالوا هذا وهذا وهذا تعاىل هللا عن قوهلم وابلتأويل ترك
وأابحوا اخلنزير وهم يعلمون أن املسيح اختنت وحرم اخلنزير وابلتأويل نقلوا الصوم من حمله إىل الفصل 
الربيعي وزادوه حىت صار مخسني يوما وابلتأويل عبدوا الصليب والصور وابلتأويل فارقوا حكم التوراة 

 .واإلجنيل

(7/160) 

 



 فصل
ه إذا سلط على أصول اإلميان واإلسالم اجتثها وقلعها فإن أصول ومن أعظم لفات التأويل وجناايته أن

اإلميان مخسة وهي اإلميان ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وأصول اإلسالم مخسة وهي كلمة 
الشهادتني وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وح  البيت فعمد أرابب التأويل إىل أصول اإلميان 

هدموها ابلتأويل وذلك أن معقد هذه األصول العشرة تصديق الرسول فيما أخرب وطاعته واإلسالم ف
فيما أمر فعمدوا إىل أجل األخبار وهو ما أخرب به عن هللا من أمسائه وصفاته ونعوت كماله فأخرجوه عن 

عداه  حقيقته وما وضع له وهذا القسم من األخبار أشرف أنواع اخلرب واإلميان به أصل اإلميان مبا
واشتمال القرلن بل والكتب اإلهلية عليه أكثر من اشتماهلا على ما عداه وتنوع الداللة هبا على ثبوت 

خمربه أعظم من تنوعها يف غريه وذلك لشرف متعلقة وعظمته وشدة احلاجة إىل معرفته وكانت الطرق إىل 
رك وتعاىل ومتام نعمته حتصيل معرفته أكثر وأسهل وأبني من غريه وهذا من كمال حكمة الرب تبا

 وإحسانه

(7/165) 

 

أنه كل ما كانت حاجة العباد إىل الشيء أقوى وأمت كان بذله هلم أكثر وطرق وصوهلم إليه أكثر وأسهل 
وهذا يف اخللق واألمر فإن حاجتهم ملا كانت إىل اهلواء أكثر من املاء والقوت كان موجودا معهم يف كل 

وكذلك ملا كانت حاجتهم بعده إىل املاء شديدة إذ هو مادة أقواهتم مكان وزمان وهو أكثر من غريه 
ولباسهم وفواكههم وشراهبم كان مبذوال هلم أكثر من غريه وكذلك حاجتهم إىل القوت ملا كانت أشد من 
حاجتهم إىل اإليواء كان وجود القوت أكثر وهكذا األمر يف مراتب احلاجات ومعلوم أن حاجتهم إىل 

اطرهم ومعبودهم هلالج لج فوق مراتب هذه احلاجات كلها فإنه ال سعادة هلم وال فالح وال معرفة رهبم وف
صالح وال نعيم إال أبن يعرفوه ويعبدوه ويكون هو وحده غاية مطلوهبم وهناية مرادهم وذكره والتقرب 

األنعام أطيب  إليه قرة عيوهنم وحياة قلوهبم فمىت فقدوا ذلك كانوا أسوأ حاال من األنعام بكثري وكانت
عيشا منهم يف العاجل وأسلم عاقبة يف اآلجل وإذا علم أن ضرورة العبد إىل معرفة ربه وحمبته وعبادته 

 والتقرب إليه فوق كل ضرورة كانت الطرق املعرفة هلم ذلك أيسر طرق العلم على

(7/166) 

 



إذا سلط التأويل على النصوص اإلطالق وأسهلها وأهداها وأقرهبا وبيان الرب تعاىل هلا فوق كل بيان ف
املشتملة عليها فتسليطه على النصوص اليت ذكرت فيها املالئكة أقرب بكثري يوضبه أن الرب تعاىل مل 
يذكر للعباد من صفات مالئكته وشأهنم وأفعاهلم وأمسائهم عشر معشار ما ذكر هلم من نعوت جالله 

لتأويل فاآلايت اليت ذكرت فيها املالئكة أوىل وصفات كماله وأمسائه وأفعاله فإذا كانت هذه قابلة ل
بقبوله ولذلك أتوهلا املالحدة كما أتولوا نصوص املعاد واليوم اآلخر وأبدوا له أتويالت ليست بدون 
أتويالت اجلهمية لنصوص الصفات وأولت هذه الطائفة عامة نصوص األخبار املاضية واآلتية وقالوا 

كم حاكم العقل فإن القرلن بل الكتب املنزلة مملوءة بذكر الفوقية وعلو للمتأولني من اجلهمية بيننا وبين
 هللا على عرشه وأنه تكلم ويتكلم وأنه موصوف

(7/161) 

 

ابلصفات وأن له أفعاال تقوم به هو هبا فاعل وأنه يرى ابألبصار إىل غري ذلك من نصوص الصفات اليت 
العامل وإعدامه وإنشاء عامل لخر وجدت إذا قيس إليها نصوص حشر هذه األجساد وخراب هذا 

نصوص الصفات أضعاف أضعافها فهذه اآلايت واألخبار الدالة على علو الرب تعاىل على خلقه 
وفوقيته واستوائه على عرشه قد قيل إهنا تقارب األلف وقد أعمعت عليها الرسل من أوهلم إىل لخرهم 

 .حشر األجساد وخراب العاملفما الذي سوغ لكم أتويلها وحرم علينا أتويل نصوص 
 .الرسل أعمعوا على اجمليء به فال ميكن أتويله: فإن قلتم

وقد أعمعوا على أن هللا فوق عرشه وأنه متكلم مكلم فاعل حقيقة موصوف ابلصفات فإن منع : قيل
 .إعماعهم هناك من التأويل وجب أن مينع هاهنا

هاتوا أدلة العقول : قلنا. أتويل نصوص املعاد العقل أوجب أتويل نصوص الصفات ومل يوجب: فإن قلتم
 اليت أتولتم هبا الصفات

(7/161) 

 

 .وحنضر حنن أدلة العقول اليت أتولنا هبا املعاد وحشر األجساد ونوازن بينها ليتبني أيها أقوى
 .إنكار املعاد تكذيب ملا علم من دين الرسل ابلضرورة: فإن قلتم

كلم لمر  اه فوق مسواته وأن األمر ينزل من عنده ويصعد إليه وإنكار صفات الرب وأنه مت: قلنا



 .تكذيب ملا علم أهنم جاءوا به ضرورة
فمن أين صار أتويلنا : قلنا. أتويلنا للنصوص اليت جاءوا هبا ال يستلزم تكذيبهم ورد أخبارهم: فإن قلتم

لكم إال جملرد التبكم للنصوص اليت جاءوا هبا يف املعاد يستلزم تكذيبهم ورد أخبارهم دون أتوي
 .والتشهي

 فصاحت القرامطة واملالحدة والباطنية وقالت ما الذي سوغ لكم أتويل األخبار وحرم علينا

(7/161) 

 

أتويل األمر والنهي والتبرمي واإلجياب ومورد اجلميع من مشكاة واحدة فنبن سلكنا يف أتويل الشرائع 
 .?ربيةالعملية نظري ما سلكتم يف أتويل النصوص اخل

 .وأين تقع نصوص األمر والنهي من نصوص اخلرب: قالوا
وكثري منكم قد فتبوا لنا ابب التأويل يف األمر فأولوا أوامر ونواهي كثرية صرحية الداللة أو ظاهرة : قالوا

الداللة يف معناها مبا خيرجها عن حقائقها وظواهرها فهلم نضعها يف كفة ونضع أتويالتنا يف كفة ونوازن 
هما وحنن ال ننكر أ ا أكثر أتويال منهم وأوسع لكنا وجد ا اباب مفتوحا فدخلناه وطريقا مسلوكا بين

فسلكناه فإن كان التأويل حقا فنبن أسعد الناس به وإن كان ابطال فنبن وأنتم مشرتكون فيه ومستقل 
 .ومستكثر

 .فهذا من شؤم جناية التأويل على أصول اإلميان واإلسالم
 د إبليس ولعنه إمنا كان بسبب التأويل فإنه عارض النص ابلقياس وقدمه عليه وأتولإن طر : وقد قيل

(7/114) 

 

ٌر ِمْنهُ }لنفسه أن هذا القياس العقلي مقدم على نص األمر ابلسجود فإنه قال  [ 75األعراف]{ َأ َا َخيـْ
املقدمة  وهذا دليل قد حذفت إحدى مقدمتيه وهي أن الفاضل ال خيضع للمفضول وطوى ذكر هذه 

[ 75األعراف]{ َخَلْقَتيِن ِمْن  َاٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطنيٍ }كأهنا مقررة لكوهنا معلومة وقرر املقدمة األوىل بقوله 
فكان نتيجة املقدمتني امتناعه من السجود وظن أن هذه الشبهة العقلية تنفعه يف أتويله فجرى عليه ما 

ويله الباطل إىل يوم القيامة وال إله إال هللا كم هلذا جرى وصار إماما لكل من عارض نصوص الوحي بتأ
اإلمام اللعني من أتباع من العاملني وأنت إذا أتملت عامة شبه املتأولني اليت أتولوا ألجلها النصوص 



وعطلوها رأيتها من جنس شبهته والقائل إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل من هاهنا اشتق هذه 
 لرد القاعدة وجعلها أصال

(7/117) 

 

نصوص الوحي اليت يزعم أن العقل خيالفها كما زعم إمامه أن دليل العقل خيالف نص األمر ابلسجود 
حني قدمه عليه وعرضت لعدو هللا هذه الشبهة من  احية كربه الذي منعه من االنقياد احملض لنص 

كرب يف صدره ما هو ببالغه   الوحي وهكذا جتد كل جمادل يف نصوص الوحي ابلباطل إمنا حيمله على ذلك
ٌر َما ُهْم بِبَ }قال تعاىل  اِلِغيِه ِإنَّ الَِّذيَن جُيَاِدلُوَن يف لاَيِت اّلِلَِّ ِبَغرْيِ ُسْلطَاٍن َأاَتُهْم ِإْن يف ُصُدورِِهْم ِإالَّ ِكبـْ

 [ .56غافر]{ فَاْسَتِعْذ اِبّلِلَِّ ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَبِصريُ 
ن اجلنة إمنا كان بسبب التأويل وإال فهو مل يقصد ابألكل معصية الرب والتجرؤ وكذلك خروج لدم م

على خمالفة هنيه وأن يكون ظاملا مستبقا للشقاء خبروجه من اجلنة هذا مل يقصده أبو البشر قطعا مث 
 اختلف الناس يف وجه أتويله فقالت طائفة أتول حبمله النهي املطلق على الشجرة املعينة وغره عدو هللا
أبن جنس تلك الشجرة هي شجرة اخللد وأطمعه يف أنه إن أكل منها مل خيرج من اجلنة ويف هذا الذي 

 قالوه نظر طاهر فإن هللا سببانه أخرب أن إبليس قال له

(7/115) 

 

فذكر [ 54األعراف ]{ اخْلَاِلِدينَ  َما نـََهاُكَما رَبُُّكَما َعْن َهِذِه الشََّجَرِة ِإالَّ َأْن َتُكو َا َمَلَكنْيِ َأْو َتُكو َا ِمنَ }
هلما عدو هللا الشجرة اليت هنيا عنها إما بعينها أو جبنسها وصرح هلما أبهنا هي املنهي عنها ولو كان عند 
لدم أن املنهي عنه تلك الشجرة املعينة دون سائر النوع مل يكن عاصيا أبكله من غريها وال أخرجه هللا 

لت فرقة أخرى أتول لدم أن النهي هني تنزيه ال هني حترمي فأقدم على من اجلنة ونزع عنه لباسه وقا
{ فـََتُكو َا ِمَن الظَّاِلِمنيَ }األكل لذلك وهذا ابطل قطعا من وجوه كثرية يكفي منها قوله تعاىل 

نَّ َوال تـَْقَربُوهُ }وأيضا فبيث هنى هللا عن فعل الشيء بقرابنه مل يكن إال للتبرمي كقوله تعاىل [ 15البقرة]
 [755األنعام]{ َوال تـَْقَربُوا َماَل اْلَيِتيمِ }[ 15اإلسراء]{ َوال تـَْقَربُوا الزِ ىنَ }[ 555البقرة]{ َحىتَّ َيْطُهْرنَ 

(7/111) 



 

بل كان أتويله أن النهي : وأيضا لو كان للتنزيه ملا أخرجه هللا من اجلنة وأخرب أنه عصى ربه وقالت طائفة
[ 15البقرة]{ َوال تـَْقَرابَ }لهما معا ال عن أكل كل منهما على انفراده ألن قوله إمنا كان عن قرابهنما وأك

هنى هلما على اجلمع وال يلزم من حصول النهي حال االجتماع حصوله حال االنفراد وهذا التأويل ذكره 
لب لدم ابن اخلطيب يف تفسريه وهو كما ترى يف البطالن والفساد وحنن نقطع أن هذا التأويل مل خيطر بق

َوال تـَْقَربُوا َماَل }وحواء البته ومها كا ا أعلم ابهلل من ذلك وأصح إفهاما أفرتى فهم أحد عن هللا من قوله 
ونظائره أي إمنا هنيتكم عن اجتماعكم على [ 15اإلسراء]{ َوال تـَْقَربُوا الزِ ىنَ }[ 755األنعام]{ اْلَيِتيمِ 

من أوراق وقلوب تسود على هذه اهلذاي ات وجتد هلا ذلك دون انفراد كل واحد منكم به فيا للعجب 
 حامال وقابال يستبسنها ويصغي بقلبه ومسعه إليها

(7/110) 

 

والصواب يف ذلك أن يقال إن لدم صلوات هللا وسالمه عليه ملا قامسه عدو هللا أنه  اصح وأخرج 
 الكالم على أنواع متعتددة من التأكيد

 القسم: أحدها
 جلملة امسية ال فعليةتصديرها اب: الثاين
 تصديرها أبداة التأكيد: الثالث
 اإلتيان بالم التأكيد يف اخلرب: الرابع

 اإلتيان به اسم فاعل ال فعال داال على احلدث: اخلامس
 تقدمي املعمول على العامل فيه: السادس

رأة فغره عدو هللا ومل يكن لدم يظن أن أحدا يقسم ابهلل كاذاب ميني غموس يتجرأ فيها على هللا هذه اجل
هبذا التأكيد واملبالغة فظن لدم صدقه وأنه إن أكل منها مل خيرج من اجلنة ورأى أن األكل وإن كان فيه 
مفسدة فمصلبة اخللود أرجح ولعله يتأتى له استدراك مفسدة النهي أثناء ذلك إما ابعتذار وإما بتوبة 

من يؤمن ابهلل واليوم اآلخر إميا ا ال شك فيه إذا  وإما بغري ذلك كما جتد هذا التأويل قائما يف نفس كل
اقدم على املعصية فوازن بني هذا التأويل وبني أتويالت احملرفني يظهر لك الصواب من اخلطأ وهللا 

 املوفق للصواب



(7/115) 

 

 فصل
 يومنا هذا بل يف ومن جناايت التأويل ما وقع يف اإلسالم من احلوادث بعد موت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وإىل

حياته صلوات هللا وسالمه عليه فإن خالد بن الوليد قتل بين جذمية ابلتأويل وهلذا نربأ رسول هللا صلى 
ومنع الزكاة من منعها من العرب " اللهم إين أبرأ إليك مما صنع خالد: "هللا عليه وسلم من صنعه وقال

 الوا إمنا قال هللا لرسولهبعد موت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ابلتأويل وق
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يِهْم هِبَا َوَصلِ  َعَلْيِهْم ِإنَّ َصالَتَك َسَكٌن هَلُمْ } ُرُهْم َوتـُزَكِ  وهذا [ 741التوبة]{ ُخْذ ِمْن َأْمَواهلِِْم َصَدَقًة ُتَطهِ 
 جرت ال يكون لغريه فجرى بسبب هذا التأويل الباطل على اإلسالم وأهله ما جرى مث جرت الفتنة اليت

قتل عثمان ابلتأويل ومل يزل التأويل َيخذ مأخذه حىت قتل به عثمان فأخذ ابلزايدة والتولد حىت قتل به 
بني علي ومعاوية بصفني سبعني ألفا أو أكثر من املسلمني وقتل أهل احلرة ابلتأويل وقتل يوم اجلمل 

ابلتأويل مث كانت فتنة ابن األشعث ابلتأويل من قتل مث كان قتل ابن الزبري ونصب املنجنيق على البيت 
 وقتل من
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قتل من املسلمني بدير اجلماجم ابلتأويل مث كانت فتنة اخلوارج وما لقي املسلمون من حروهبم وأذاهم 
ابلتأويل مث خروج أيب مسلم وقتله بين أمية وتلك احلروب العظام ابلتأويل مث خروج العلويني وقتلهم 

 ويل إىلوحبسهم ونفيهم ابلتأ
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أضعاف أضعاف ما ذكر ا من حوادث اإلسالم اليت جرها التأويل وما ضرب مالك ابلسياط وطيف به 
إال ابلتأويل وال ضرب اإلمام أمحد ابلسياط وطلب قتله إال ابلتأويل وال قتل أمحد بن نصر اخلزاعي إال 

 ل اإلسالمابلتأويل وال جرى على نعيم بن محاد اخلزاعي ما جرى وتوجع أه
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ملصابه إال ابلتأويل وال جرى على دمحم بن إمساعيل البخاري ما جرى ونفى وأخرج من بلده إال ابلتأويل 
وال قتل من قتل خلفاء اإلسالم وملوكه إال ابلتأويل وال جرى على شيخ اإلسالم عبد هللا أيب إمساعيل 

لتأويل وال جرى على أئمة السنة واحلديث ما األنصاري ما جرى وطلب قتله بضعة وعشرين مرة إال اب
 جرى حني حبسوا

(7/114) 

 

وشردوا وأخرجوا من دايرهم إال ابلتأويل وال جرى على شيخ اإلسالم ابن تيمية ما جرى من خصومه 
ابلسجن وطلب قتله أكثر من عشرين مرة إال ابلتأويل فقاتل هللا التأويل الباطل وأهله وأخذ حق دينه 

سوله وأنصاره منهم فماذا هدموا من معاقل اإلسالم وهدوا من أركانه وقلعوا من قواعده ولقد وكتابه ور 
تركوه أرق من الثوب اخللق البايل الذي تطاولت عليه السنون وتوالت عليه األهوية والرايح ولو بسطنا 

أسفار وإمنا نبهنا  هذا الفصل وحده ما جناه التأويل على األداين والشرائع وخراب العامل لقام منه عدة
 تنبيها يعلم به العاقل ما وراءه وابهلل التوفيق
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 يف بيان ما يقبل التأويل من الكالم وما ال يقبله: الفصل السادس عشر
 ملا كان وضع الكالم للداللة على مراد املتكلم وكان مراده ال يعلم إال بكالمه انقسم كالمه ثالثة أقسام

 مراده ال حيتمل غريهأحدها ما هو نص يف 
 الثاين ما هو ظاهر يف مراده وإن احتمل أن يريد غريه

الثالث ما ليس بنص وال ظاهر يف املراد بل هو جممل حيتاج إىل البيان فاألول يستبيل دخول التأويل 



فيه وحتميله التأويل كذب ظاهر على املتكلم وهذا شأن عامة نصوص القرلن الصرحية يف معناها  
 ت الصفاتكنصوص لاي
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والتوحيد وأن هللا سببانه مكلم متكلم لمر  اه قائل خمرب موحي حاكم واعد موعد منىبء هاد داع إىل 
دار السالم فوق عباده علي على كل شيء مستو على عرشه ينزل األمر من عنده ويعرج إليه وأنه فعال 

ن دونه ويل وال شفيع وال ظهري وأنه املنفرد حقيقة وأنه كل يوم يف شأن فعال ملا يريد وأنه ليس للخلق م
ابلربوبية واإلهلية والتدبري والقيومية وأنه يعلم السر وأخفى وما تسقط من ورقة إال يعلمها وأنه يسمع 

الكالم اخلفي كما يسمع اجلهر ويرى ما يف السماوات واألرض وال خيفى عليه منها ذرة واحدة وأنه على  
ور واحد عن قدرته البتة كما ال خيرج عن علمه وتكوينه وأن له مالئكة كل شيء قدير فال خيرج مقد

مدبرات أبمره للعامل تصعد وتنزل وتتبرك وتنتقل من مكان إىل مكان وأنه يذهب ابلدنيا وخيرب هذا 
العامل وَييت ابآلخرة ويبعث من يف القبور هلالج لج إىل أمثال ذلك من النصوص اليت هي يف الداللة على 

ا كداللة لفظ العشرة والثالثة على مدلوله وكداللة لفظ الشمس والقمر والليل والنهار والرب مراده
 والببر واخليل والبغال واإلبل والبقر والغنم والذكر واألنثى على مدلوهلا ال فرق بني ذلك البتة
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على هذه األمور وهلذا ملا سلطت اجلهمية التأويل على نصوص الصفات سلطت الباطنية التأويل 
وجعلوها أمثاال مضروبة اريد هبا خالف حقائقها وظواهرها وجعلوا القرلن والشرع كله مؤوال وهلم يف 
التأويل كتب مستقلة نظري كتب اجلهمية يف أتويل لايت الصفات وأحاديثها فهذا القسم إن سلط 

أكثرها ورودا وداللة القرلن عليه التأويل عليه عاد الشرع كله متأوال ألنه أظهر أقسام القرلن ثبوات و 
 متنوعة غاية التنوع فقبول ما سواه للتأويل أقرب من قبوله بكثري

 القسم الثاين ما هو ظاهر يف مراد املتكلم ولكنه يقبل التأويل: فصل
فهذا ينظر يف وروده فإن أطرد استعماله على وجه واحد استبال أتويله ب خيالف ظاهره ألن التأويل إمنا 

 ن ملوضع جاء  ادرا خارجا عن نظائره منفردايكو 
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عنها فيؤول حىت يرد إىل نظائره وأتويل هذا غري ممتنع ألنه إذا عرف من عادة املتكلم إبطراد كالمه يف 
توارد استعماله معىن ألفه املخاطب فإذا جاء موضع خيالفه رده السامع مبا عهد من عرف املخاطب إىل 

هو املعقول يف األذهان والفطر وعند كافة العقالء وقد صرح أئمة العربية أبن الشيء  عادته املطردة هذا
إمنا جيوز حذفه إذا كان املوضع الذي ادعى فيه حذفه قد استعمل فيه ثبوته أكثر من حذفه فال بد أن 
يكون موضع ادعاء احلذف عندهم صاحلا للثبوت ويكون الثبوت مع ذلك أكثر من احلذف حىت إذا 

ء ذلك حمذوفا يف موضع علم بكثرة ذكره يف نظائره أنه قد أزيل من هذا املوضع فبمل عليه فهذا جا
شان من يقصد البيان والداللة وأما من يقصد التلبيس والتعمية فله شأن لخر والقصد أن الظاهر يف 

 معناه إذا أطرد استعماله يف موارده مستواي امتنع أتويله وإن جاز أتويل ظاهر
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مثَّ }[ 50طه]{ الرَّمْحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوى}مامل يطرد يف موارد استعماله ومثال ذلك إطراد قوله 
يف عميع موارده من أوهلا إىل لخرها على هذا اللفظ فتأويله [ 50األعراف]{ اْستَـَوى َعَلى اْلَعْرشِ 

وىل مث خيرج موضع عن نظائره ويرد بلفظ ابستوىل ابطل وإمنا كان يصح أن لو كان أكثر جميئه بلفظ است
استوى فهذا كان يصح أتويله ابستوىل فتفطن هلذا املوضع واجعله قاعدة فيما ميتنع أتويله من كالم 
املتكلم وما جيوز أتويله ونظري هذا إطراد النصوص ابلنظر إىل هللا هكذا ترون ربكم تنظرون إىل ربكم 

َا  َاِظَرةٌ } ومل جيىء يف موضع واحد ترون ثواب ربكم فيبمل عليه ما خرج عن [ 51ة القيام]{ ِإىَل َرهبِ 
 نظائره
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َناهُ }ونظري ذلك إطراد قوله  { َو َاَدامُهَا رَبُـُّهَما}[ 65القصص]{ َويـَْوَم يـَُناِديِهمْ }[ 55مرمي]{ َو َاَديـْ
َنا}[ 55األعراف] { ِإْذ  َاَداُه رَبُُّه اِبْلَواِد اْلُمَقدَّسِ }[ 06صالقص]{ َوَما ُكْنَت جبَاِنِب الطُّوِر ِإْذ  َاَديـْ
ونظائرها ومل جيىء يف موضع واحد أمر ا من يناديه وال  اداه ملكنا فتأويله بذلك عني { 76النازعات]



يف حنو ثالثني ...." ينزل ربنا كل ليلة إىل مساء الدنيا فيقول: "احملال والباطل ونظري ذلك إطراد قوله
 رحةحديثا كلها مص
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إبضافة النزول إىل الرب ومل جيىء موضع واحد بقوله ينزل ملك ربنا حىت حيمل ما خرج عن نظائره عليه 
وإذا أتملت نصوص الصفات اليت ال تسمح اجلهمية أبن يسموها نصوصا فإذا احرتموها قالوا ظواهر 

ا يقضي منه العجب أن كالم مسعية وقد عارضتها القواطع العقلية وجدهتا كلها من هذا الباب ومم
شيوخهم ومصنفيهم عندهم نص يف مراده ال حيتمل التأويل وكالم املوافقني عندهم نص ال جيوز أتويله 
حىت إذا جاءوا إىل كالم هللا ورسوله وقفوه على التأويل ووقفوا التأويل عليه فقل ما شئت وحرف ما 

سوله أم كانوا مستولني على بيان احلقائق اليت سكت شئت أفرتى بيان هؤالء ملرادهم أمت من بيان هللا ور 
 .هللا ورسوله عن بياهنا بل أولئك هم اجلاهلون املنهوكون
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 اخلطاب اجململ الذي أحيل بيانه على خطاب لخر: القسم الثالث: فصل
عنه واملقصود فهذا أيضا ال جيوز أتويله إال ابخلطاب الذي بينه وقد يكون بيانه معه وقد يكون منفصال 

أن الكالم الذي هو عرضة التأويل قد يكون له عدة معان وليس معه ما يبني مراد املتكلم فهذا للتأويل 
فيه جمال واسع وليس يف كالم هللا ورسوله من هذا النوع شيء من اجلمل املركبة وإن وقع يف احلروف 

لسنة وجدها متضمنة لرفع ما يومهه الكالم املفتتح هبا السور بل إذا أتمل من بصره هللا طريقة القرلن وا
وََكلََّم }من خالف ظاهره وهذا موضع لطيف جدا يف فهم القرلن نشري إىل بعضه فمن ذلك قوله تعاىل 

ُ ُموَسى َتْكِليماً  رفع سببانه توهم اجملاز يف تكليمه لكليمة ابملصدر املؤكد الذي ال [ 760النساء]{ اّلِلَّ
ن املراد به إثبات تلك احلقيقة كما تقول العرب مات موات ونزل نزوال يشك عريب القلب واللسان أ

 ونظريه التأكيد ابلنفس والعني وكل وأعمع والتأكيد بقوله حقا ونظائره
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ُ قـَْوَل الَّيِت جُتَاِدُلَك يف َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإىَل اّلِلَِّ َواّلِلَُّ }ومن ذلك قوله تعاىل  َع اّلِلَّ َيْسَمُع حَتَاُورَُكَما ِإنَّ  َقْد مسَِ
يٌع َبِصريٌ  فال يشك صبيح الفهم البتة يف هذا اخلطاب أنه نص صريح ال حيتمل [ 7اجملادلة]{ اّلِلََّ مسَِ

َوالَِّذيَن لَمُنوا }التأويل بوجه يف إثبات صفة السمع للرب تعاىل حقيقة وأنه بنفسه مسع ومن ذلك قوله 
[ 05األعراف]{ َكلِ ُف نـَْفساً ِإالَّ ُوْسَعَها ُأولَِئَك َأْصَباُب اجْلَنَِّة ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت ال نُ 

فرفع توهم السامع أن املكلفني عملوا عميع الصاحلات املقدور واملعجوز عنها كما جيوزه أصباب 
يل اإلشكال ونظريه قوله تعاىل تكليف ما ال يطاق رفع هذا التوهم جبملة اعرتض هبا بني املبتدأ وخربه يز 

ومن ذلك قوله تعاىل [ 755األنعام]{ َوَأْوُفوا اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن اِبْلِقْسِط ال ُنَكلِ ُف نـَْفساً ِإالَّ ُوْسَعَها}
 [10النساء]{ فـََقاِتْل يف َسِبيِل اّلِلَِّ ال ُتَكلَُّف ِإالَّ نـَْفَسَك َوَحرِ ِض اْلُمْؤِمِننيَ }
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{ َوَحرِ ِض اْلُمْؤِمِننيَ }لما أمره ابلقتال أخربه أنه ال يكلف بغريه بل إمنا كلف نفسه مث أتبع ذلك بقوله ف
َوالَِّذيَن لَمُنوا }لئال يتوهم سامع أنه وإن مل يكلف هبم فإنه يهملهم ويرتكهم ومن ذلك قوله تعاىل 

ُهْم ُذر ِيَـّتـُُهْم إبِِميَاٍن َأحْلَْقَنا هبِِ  َناُهْم ِمْن َعَمِلِهْم ِمْن َشْيٍء ُكلُّ اْمِرٍئ مبَا َكَسَب رَِهنيٌ َواتَـّبَـَعتـْ { ْم ُذر ِيَـّتَـُهْم َوَما أَلَتـْ
فتأمل كم يف هذا الكالم من رفع إيهام وإزالة ما عسى أن يعرض للمخاطب من لبس [ 57الطور]

 فمنها
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ُهْم ُذر ِيَـّتـُُهْم إبِِميَانٍ }قوله   يتوهم أن االتباع يف نسب أو تربية أو حرية أو رق وغري ذلك لئال{ َواتَـّبَـَعتـْ
َناُهْم ِمْن َعَمِلِهمْ }ومنها قوله  رفعا لوهم متوهم أنه حيط اآلابء إىل درجة األبناء [ 57الطور]{ َوَما أَلَتـْ

َناُهْم ِمْن َعَمِلِهمْ }ليبصل اإلحلاق والتبعية فأزال هذا الوهم بقوله  صنا اآلابء هبذا أي ما نق{ َوَما أَلَتـْ
االتباع شيئا من عملهم بل رفعنا الذرية إليهم قرة لعيوهنم وإن مل يكن هلم أعمال يستبقون هبا تلك 

فال يتوهم أن هذا االتباع حاصل يف أهل [ 57الطور]{ ُكلُّ اْمِرٍئ مبَا َكَسَب رَِهنيٌ }الدرجة ومنها قوله 
 ن هللا سببانهاجلنة وأهل النار بل هو للمؤمنني دون الكفار فإ
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اَي ِنَساَء النَّيبِ  َلْسنُتَّ َكَأَحٍد ِمَن }ال يعذب أحدا إال بكسبه وقد يثيبه من غري كسب منه ومنها قوله تعاىل 
ْلِبِه َمَرٌض َوقـُْلَن قـَْوالً َمْعرُ  َيْطَمَع الَِّذي يف قـَ نُتَّ َفال خَتَْضْعَن اِبْلَقْوِل فـَ [ 15األحزاب]{ وفاً النِ َساِء ِإِن اتَـَّقيـْ

فلما أمرهن ابلتقوى اليت من شأهنا التواضع ولني الكالم هناهن عن اخلضوع ابلقول لئال يطمع فيهن ذو 
املرض مث أمرهن بعد ذلك ابلقول املعروف رفعا لتوهم اإلذن يف الكالم املنكر ملا هنني عن اخلضوع 

َيُض ِمَن اخْلَْيِط اأَلْسَوِد ِمَن اْلَفْجرِ َحىتَّ يـَتَـبَـنيََّ َلُكُم اخلَْ }ابلقول ومن ذلك قوله  [ 711البقرة]{ ْيُط األَبـْ
ملن شاء منكم أن }ومن ذلك قوله تعاىل { ِمَن اْلَفْجرِ }فرفع توهم فهم اخليطني من اخليوط بقوله 

 [51التكوير]{ يستقيم

(7/111) 

 

ا وإن شاء مل َيت هبا فأزال سببانه فأثبت هلم مشيئة فلعل متومها يتوهم استقالله هبا وأنه إن شاء أتى هب
مث لعل متومها يتوهم أنه يشاء [ 14اإلنسان 51التكوير]{ َوَما َتَشاُءوَن ِإالَّ َأْن َيَشاَء اّلِلَُّ }ذلك بقوله 

َوَما َتَشاُءوَن ِإالَّ َأْن َيَشاَء }الشيء بال حكمة وال علم مبواقع مشيئته وحيث تصلح فأزال ذلك بقوله 
ُ }ونظري ذلك قوله تعاىل [ 14نساناإل]{ اّلِلَُّ  َكالَّ ِإنَُّه َتْذِكَرٌة َفَمْن َشاَء ذََكَرُه َوَما َيْذُكُروَن ِإالَّ َأْن َيَشاَء اّلِلَّ

 [56 - 50املدثر]{ ُهَو َأْهُل التـَّْقَوى َوَأْهُل اْلَمْغِفَرةِ 

(7/110) 

 

فلعل متومها بتوهم أن هللا [ 777التوبة]{ جْنِيِل َواْلُقْرلنِ َوْعداً َعَلْيِه َحق اً يف التـَّْورَاِة َواألِ }ومن ذلك قوله 
[ 777التوبه]{ َوَمْن َأْوىَف ِبَعْهِدِه ِمَن اّلِلَِّ }سببانه جيوز عليه ترك الوفاء مبا وعد به فأزال ذلك بقوله 

فلما ذكر [ 751األنعام]{  رَبُّكَ َهْل يـَْنظُُروَن ِإالَّ َأْن أَتْتِيَـُهُم اْلَمالِئَكُة َأْو َيَْيتَ }ومن ذلك قوله تعاىل 
َأْو َيَْيتَ }إتيانه سببانه رمبا توهم متوهم أن املراد إتيان بعض لايته أزال هذا الوهم ورفع اإلشكال بقوله 

فصار الكالم مع هذا التقسيم والتنويع نصا صرحيا يف معناه ال حيتمل غريه وإذا { بـَْعُض لاَيِت رَبِ كَ 
إنكم ترون : "رأيت هذا الئبا على صفباهتا ابداي على ألفاظها كقوله ملسو هيلع هللا ىلص أتملت أحاديث الصفات

 ربكم عيا ا كما ترى الشمس يف الظهرية



(7/115) 

 

ما منكم إال من : "وقوله" صبوا ليس دوهنا سباب وكما يرى القمر ليلة البدر ليس دونه سباب
فلما كان تكليم امللوك قد يقع بواسطة " ال حاجب حيجبهسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترعمان يرتجم له و 

يعاً }الرتعمان ومن وراء احلجاب أزال هذا الوهم من األفهام وكذلك احلديث اآلخر أنه قرأ  ُ مسَِ وََكاَن اّلِلَّ
 وضع إهبامه على أذنه واليت تليها على عينه رفعا{ َبِصرياً 

(7/116) 

 

لصفتني املعلومتني وأمثال هذا كثري يف القرلن والسنة كما يف لتوهم أن املراد ابلسمع والبصر غري ا
مث جعل رسول هللا صلى هللا " يقبض هللا مساواته بيده واألرض ابليد األخرى: "احلديث الصبيح أنه قال

عليه وسلم يقبض يده ويبسطها حتقيقا إلثبات اليد وإثبات صفة القبض ومن هذا إشارته أبصبعه إىل 
هد ربه تبارك وتعاىل على الصبابة أنه قد بلغهم حتقيقا إلثبات صفة العلو وأن الرب السماء حني استش

الذي استشهده فوق العامل مستو على عرشه فهذه أمثلة يسرية ذكر اها ليعرف الفهم املنصف القاصد 
 للهدى والنجاة منها ما يقبل التأويل وما ال يقبله وال عربة بغرية وهللا املستعان

(7/111) 

 

 جمللد الثاينا
يف أن التأويل يفسد العلوم كلها إن سلط عليها ويرفع الثقة ابلكالم وال ميكن أمة : الفصل السابع عشر

 من األمم أن تعيش عليه
... 

يف أن التأويل يفسد العلوم كلها إن سلط عليها ويرفع الثقة ابلكالم وال ميكن أمة : الفصل السابع عشر
 من األمم أن تعيش عليه

أن العلوم إمنا قصد هبا مصنفوها بياهنا وإيضاحها للمتعلمني وتفهيمهم إايها أبقرب ما يقدرون  معلوم
عليه من الطرق فإن سلط التأويل على ألفاظهم ومحلها على غري ظواهرها مل ينتفع هبا وفسدت وعاد 



من خطاهبم ذلك إىل موضوعها ومقصودها ابإلبطال فإذا محل كالم األطباء على غري عرفهم املعروف 
وأتول املخاطب كالمهم على غري ظاهره مل يصل إىل فهم مرادهم البتة بل أفسد عليهم علمهم 

وصناعتهم وهكذا أصباب علم احلساب والنبو وعميع أرابب العلوم إذا سلط التأويل على كالمهم مل 
املواضع والتعمية  يوصل إىل شيء من تلك العلوم مع أنه جيوز عليهم اخلطأ والتناقض والتلبيس يف بعض

 ومع

(5/111) 

 

قصورهم يف البيان ووجوه التعبري ومع نقصان إدراكهم للبقائق وعلومهم ومعارفهم فكيف يسلط 
التأويل على كالم من ال جيوز عليه اخلطأ والغلط والتناقض وضد البيان واإلرشاد هذا مع كمال علمه 

اه وإحسانه وقصده اإلفهام والبيان ال التعمية وكمال قدرته على أعلى أنواع البيان وكمال نصبه وهد
 .واإللغاز

وهلذا ملا سلط احملرفون التأويالت الباطلة على نصوص الشرع فسد الدين فسادا لوال أن هللا سببانه 
تكفل حبفظه وأقام له حرسا وكلهم حبمايته من أتويل اجلاهلني وانتبال املبطلني جلرى عليه ما جرى على 

ولكن هللا برمحته وعنايته هبذه األمة يبعث هلا عند دروس السنة وظهور البدعة من جيدد  األداين السالفة
 .هلا دينها وال يزال يغرس يف دينه غرسا يستعملهم فيه علما وعمال

وكما أن التأويل إن سلط على علوم اخلالئق أفسدها فكذلك إذا استعمل يف خماطباهتم أفسد األفهام 
ن تعيش عليه أبدا فإنه ضد البيان الذي علمه هللا اإلنسان لقيام مصاحله يف والفهم ومل ميكن ألمة أ

 معاشه ومعاده وقد تقدم تقرير ذلك مبا فيه الكفاية وابهلل التوفيق

(5/044) 

 

يف بيان أنه إن سلط على لايت التوحيد القويل العلمي وأخباره لزم تسليطه على لايت التوحيد : فصل
 .لتوحيد معرفة وقصداالعملي وأخباره وفسد ا

هذا فصل عظيم النفع جليل القدر إمنا ينتفع به من عرف نوعي التوحيد القويل العلمي اخلربي والتوحيد 
ُ َأَحدٌ }: القصدي اإلرادي العملي كما دل على األول سورة وعلى الثاين [ 7اإلخالص]{ ُقْل ُهَو اّلِلَّ

ُقوُلوا لَمنَّا اِبّلِلَِّ َوَما }: وكذلك دل على األول قوله تعاىل[ 7ونالكافر ]{ ُقْل اَي أَيُـَّها اْلَكاِفُرونَ }: سورة



َنا نَـَنا }وعلى الثاين قوله تعاىل [ 716البقرة]اآلية { أُْنِزَل ِإلَيـْ ُقْل اَي َأْهَل اْلِكَتاِب تـََعاَلْوا ِإىَل َكِلَمٍة َسَواٍء بـَيـْ
َنُكمْ   هباتنيوهلذا كان النيب يقرأ [ 60لل عمران]اآلية { َوبـَيـْ

(5/047) 

 

السورتني يف سنة الفجر وسنة املغرب ويقرأ هبما يف ركعيت الطواف ويقرأابآليتني يف سنة الفجر لتضمنهما 
التوحيد العلمي والعملي والتوحيد العلمي أساسه إثبات صفات الكمال للرب تعاىل ومباينته خللقه 

 وتنزيهه عن

(5/045) 

 

د العملي أساسه جتريد القصد ابحلب واخلوف والرجاء والتوكل العيوب والنقائص والتمثيل والتوحي
واإل ابة واالستعانة واالستغاثة والعبودية ابلقلب واللسان واجلوارح هلل وحده فمدار ما بعث هللا به رسله 
وأنزل به كتبه على هذين التوحيدين وأقرب اخللق إىل هللا أقومهم هبما علما وعمال وهلذا كانت الرسل 

هللا وسالمه عليهم أقرب اخللق إىل هللا وأقرهبم إليه وسيلة أولو العزم وأقرهبم اخلليالن وخامتهم صلوات 
سيد ولد لدم وأكرمهم على هللا لكمال توحيده وعبوديته هلل فهذان األصالن مها قطب رحى القرلن 

الفطرية والعقلية والنظرية  وعليهما مداره وبياهنما من أهم األمور وهللا سببانه بينهما غاية البيان ابلطرق
واألمثال املضروبة ونوع سببانه الطرق يف إثباهتما أكمل التنويع حبيث صارت معرفة القلوب الصبيبة 
والفطر السليمة هلا مبنزلة رؤية األعني املبصرة اليت ال لفة هبا للشمس والقمر والنجوم واألرض والسماء 

لتأويل على التوحيد اخلربي العلمي كان تسليطه على فذاك للبصرية مبنزلة هذا للبصر فإن سلط ا
التوحيد العملي القصدي أسهل وامنبت رسوم التوحيد وقامت معامل التعطيل والشرك وهلذا كان الشرك 
والتعطيل متالزمني ال ينفك أحدمها عن صاحبه وإمام املعطلني املشركني فرعون فهو إمام كل معطل 

إمام املوحدين إبراهيم ودمحم صلوات هللا وسالمه عليهما إىل يوم القيامة ومشرك إىل يوم القيامة كما أن 
 :قال هللا تعاىل إلمام املعطلني وأتباعه

(5/041) 

 



{ ِإين ِ َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَماماً }وقال وقام إلمام احلنفاء [ 07القصص]{ َوَجَعْلَناُهْم أَِئمًَّة َيْدُعوَن ِإىَل النَّارِ }
ُهْم أَِئمًَّة يـَْهُدوَن أبَِْمر َِا َلمَّا َصبَـُروا وََكانُوا آِبايتَِنا يُوِقُنونَ }قال ألتباعه و [ 750البقرة] { َوَجَعْلَنا ِمنـْ
فال َييت املعطل للتوحيد اخلربي بتأويل إال أمكن املشرك املعطل للتوحيد العملي أن َييت [ 50السجدة]

ضالؤهم فقال أبو الوليد بن رشد يف كتاب بتأويل من جنسه وقد اعرتف بذلك حذاق الفالسفة وف
 الكشف عن مناه  األدلة القول يف اجلهة وأما هذه الصفة فلم يزل

(5/040) 

 

أهل الشريعة يثبتوهنا هلل سببانه حىت نفتها املعتزلة مث تبعهم على نفيها متأخرو األشعرية كأيب املعايل ومن 
 [5طه]{ الرَّمْحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوى}هة مثل قوله اقتدى بقوله وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات اجل

(5/045) 

 

َوحَيِْمُل َعْرَش رَبِ َك فـَْوقـَُهْم }ومثل قوله [ 555البقرة]{ َوِسَع ُكْرِسيُُّه السََّماَواِت َواأَلْرضَ }ومثل قوله 
سََّماِء ِإىَل اأَلْرِض مثَّ يـَْعُرُج ِإلَْيِه يف يـَْوٍم َكاَن يَُدبِ ُر اأْلَْمَر ِمَن ال}ومثل قوله [ 71احلاقة]{ يـَْوَمِئٍذ مَثَانَِيةٌ 

ومثل [ 0املعارج]{ تـَْعُرُج اْلَمالِئَكُة َوالرُّوُح ِإلَْيهِ }ومثل قوله [ 5السجدة]{ ِمْقَدارُُه أَْلَف َسَنٍة ممَّا تـَُعدُّونَ 
ُتْم َمْن يف السََّماِء َأْن خَيِْسَف ِبُكُم اأَلرْ }قوله  إىل غري ذلك من اآلايت اليت إن [ 76امللك]{ ضَ أََأِمنـْ

سلط التأويل عليها عاد الشرع كله مؤوال وإن قيل فيها إهنا من املتشاهبات عاد الشرع كله متشاهبا ألن 
 الشرائع كلها مبنية على أن هللا يف السماء وأن منه تنزل املالئكة ابلوحي إىل النبيني وأن

(5/046) 

 

ب وإليها كان اإلسراء ابلنيب حىت قرب من سدرة املنتهى وعميع احلكماء قد من السماء نزلت الكت
والشبهة اليت قادت نفاة . اتفقوا على أن هللا واملالئكة يف السماء كما اتفقت عميع الشرائع على ذلك

اجلهة إىل نفيها هي أهنم اعتقدوا أن إثبات اجلهة يوجب إثبات املكان وإثبات املكان يوجب إثبات 
سمية وحنن نقول إن إثبات هذا كله غري الزم فإن اجلهة غري املكان وذلك أن اجلهة هي إما سطوح اجل

اجلسم نفسه احمليطة به وهي ستة وهبذا نقول إن للبيوان فوقا وأسفل وميينا ومشاال وأماما وخلفا وإما 



سه فليست سطوح جسم لخر حييط ابجلسم ذي اجلهات الست فأما اجلهات اليت هي سطوح اجلسم نف
مبكان للجسم نفسه أصال وأما سطوح األجسام احمليطة به فهي له مكان مثل سطوح اهلواء احمليط 
ابإلنسان وسطوح الفلك احمليط بسطوح اهلواء هي أيضا مكان للهواء وهكذا األفالك بعضها حميطة 

 ببعض ومكان له وأما سطح الفلك اخلارجي فقد برهن أنه ليس خارجه جسم ألنه

(5/041) 

 

لو كان كذلك لوجب أن يكون خارج ذلك اجلسم جسم لخر ومير األمر إىل غري هناية فإذا سطح لخر 
أجسام العامل ليس مكا ا أصال إذ ليس ميكن أن يوجد فيه جسم ألن كل ما هو مكان ميكن أن يوجد 

والذي مينع فيه جسم فإذا إن قام الربهان على وجود موجود يف هذه اجلهة فواجب أن يكون غري جسم 
وجوده هناك هو عكس ما ظنه القوم وهو موجود هو جسم ال موجود ليس جبسم وليس هلم أن يقولوا 
إن خارج العامل خالء وذلك أن اخلالء قد تبني يف العلوم النظرية امتناعه ألن ما يدل عليه اسم اخلالء 

ه إن رفعت األبعاد عنه عاد ليس هو شيئا أكثر من أبعاد ليس فيها جسم أعين طوال وعرضا وعمقا ألن
عدما وإن أنزل اخلالء موجودا لزم أن تكون أعراضا موجودة يف غري جسم وذلك أن األبعاد هي أعراض 

من ابب الكمية وال بد ولكنه قيل يف اآلراء السالفة القدمية والشرائع الغابرة إن ذلك املوضع هو 
 املوضع ليس هو مكان مسكن الروحانيني يريدون هللا واملالئكة وذلك أن ذلك

(5/041) 

 

وال حيويه زمان وكذلك إن كان كل ما حيويه الزمان واملكان فاسدا فقد يلزم أن يكون ما هنالك غري 
فاسد وال كائن وقد تبني هذا املعىن مما أقوله وذلك أنه ملا مل يكن ها هنا شيء إال هذا املوجود احملسوس 

وجود إمنا ينسب إىل الوجود أعين أنه يقال إنه موجود أي يف أو العدم وكان من املعروف بنفسه أن امل
الوجود إذ ال ميكن أن يقال إنه موجود يف العدم فإن كان ها هنا موجودا هو أشرف املوجودات فواجب 

خَلَْلُق }: أن ينسب من املوجود احملسوس إىل اجلزء األشرف وهي السموات ولشرف هذا اجلزء قال تعاىل
وهذا كله يظهر [ 51غافر]{ اأَلْرِض َأْكبَـُر ِمْن َخْلِق النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال يـَْعَلُمونَ السََّماَواِت وَ 

على التمام للعلماء الراسخني يف العلم فقد ظهر لك من هذا أن إثبات اجلهة واجب ابلشرع والعقل 
 وأنه الذي جاء به الشرع وانبىن عليه وإن إبطال



(5/041) 

 

لقاعدة إبطال للشرائع وإن وجه العسر يف تفهيم هذا املعىن مع نفي اجلسمية هو أنه ليس يف هذه ا
الشاهد مثال له فهو بعينه السبب يف أنه مل يصرح الشرع بنفي اجلسم عن اخلالق سببانه ألن اجلمهور 

لصانع فإنه ملا  إمنا يقع هلم التصديق حبكم الغائب مىت كان ذلك معلوم الوجود يف الشاهد مثل العلم اب
كان يف الشاهد شرطا يف وجوده كان شرطا يف وجود الصانع الغائب وأما مىت كان احلكم الذي يف 

الغائب غري معلوم الوجود يف الشاهد عند األكثر وال يعلمه إال العلماء الراسخون فإن الشرع يزجر عن 
س أو يضرب له مثاال من الشاهد إن  طلب معرفته إن مل يكن ابجلمهور حاجة إىل معرفته مثل العلم ابلنف

 كان ابجلمهور حاجة إىل معرفته يف سعادهتم والشبهة الواقعة يف نفي اجلهة عند

(5/074) 

 

الذين نفوها ليس يتفطن اجلمهور إليها ال سيما إذا مل يصرح هلم أبنه ليس جبسم فيجب أن ميتثل يف هذا  
والناس يف هذه األشياء يف الشرع على ثالث . أويلهكله فعل الشرع وأن ال يتأول ما مل يصرح الشرع بت

 :مراتب
صنف ال يشعرون ابلشكوك العارضة يف هذا املعىن وخاصة مىت تركت هذه األشياء على ظاهرها يف 

 .الشرع وهؤالء هم األكثر وهم اجلمهور
 .اسوصنف عرفوا حقيقة هذه األشياء وهم العلماء الراسخون يف العلم وهؤالء هم أألقل من الن

وصنف عرضت هلم يف هذه األشياء شكوك ومل يقدروا على حلها وهؤالء هم فوق العامة ودون العلماء 
 .وهذا الصنف هم الذين يوجد يف حقهم التشابه يف الشرع وهم الذين ذمهم هللا

(5/077) 

 

ومثال ما  وأما عند العلماء واجلمهور فليس يف الشرع تشابه فعلى هذا املعىن ينبغي أن يفهم التشابه
عرض هلذا الصنف مع الشرع مثال ما يعرض يف خبز الرب مثال الذي هو الغذاء النافع ألكثر األبدان أن 
يكون ألقل األبدان ضارا وهو  افع لألكثر وكذلك التعليم الشرعي هو  افع لألكثر ورمبا ضر األقل 



ولكن هذا إمنا يعرض يف لايت [ 56البقرة]{ نيَ َوَما ُيِضلُّ ِبِه ِإالَّ اْلَفاِسقِ }: وهلذا اإلشارة بقوله تعاىل
الكتاب العزيز يف األقل منها واألقل من الناس وأكثر ذلك هي اآلايت اليت تتضمن اإلعالم عن أشياء 
يف الغائب ليس هلا مثال يف الشاهد فيعرب عنها ابلشاهد الذي هو أقرب املوجودات إليها وأكثرها شبها 

 خذهبا فيعرض لبعض الناس أن َي

(5/075) 

 

املمثل به هو املثال نفسه فيلزمه احلرية والشك وهو الذي يسمى متشاهبا يف الشرع وهذا ليس يعرض 
للعلماء وال اجلمهور وهم صنفا الناس يف احلقيقة ألن هؤالء هم األصباء والغذاء املالئم إمنا يوافق 

فََأمَّا الَِّذيَن يف قـُُلوهِبِْم }:  تعاىلأبدان األصباء وأما أولئك فمرضى واملرضى هم األقل ولذلك قال هللا
يَـتَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنهُ  وهؤالء أهل اجلدل والكالم وأشد ما عرض على الشريعة [ 1لل عمران]{ زَْيٌغ فـَ

من هذا الصنف أهنم أتولوا كثريا مما ظنوه ليس على ظاهره وقالوا إن هذا التأويل هو املقصود به وإمنا 
به يف صورة املتشابه ابتالء لعباده واختبارا هلم ونعوذ ابهلل من هذا الظن ابهلل بل نقول إن كتاب  أتى هللا

هللا العزيز إمنا جاء معجزا من جهة الوضوح والبيان فإذا ما أبعد من مقصد الشرع من قال فيما ليس 
 مبتشابه إنه متشابه مث أول ذلك

(5/071) 

 

س إن فرضكم هو اعتقاد هذا التأويل مثل ما قالوه يف لايت االستواء املتشابه بزعمه وقال جلميع النا
وابجلملة فأكثر التأويالت اليت زعم القائلون هبا أهنا . على العرش وغري ذلك مما قالوا إن ظاهره متشابه

املقصود من الشرع إذ تؤولت وجدت ليس يقوم عليها برهان وال تفعل فعل الظاهر يف قبول اجلمهور هلا 
لهم هبا فإن املقصود األول ابلعلم يف حق اجلمهور إمنا هو العمل فما كان أنفع يف العمل فهو أجدر وعم

 .وأما املقصود ابلعلم يف حق العلماء فهو األمران عميعا أعين العلم والعمل
ومثال من أول شيئا من الشرع وزعم أن ما أوله هو الذي قصده الشرع وصرح بذلك التأويل للجمهور 

من أتى إىل دواء قد ركبه طبيب ماهر ليبفظ صبة عميع الناس أو األكثر فجاء رجل فلم يالئمه مثال 
ذلك الدواء املركب األعظم لرداءة مزاج كان به ليس يعرض إال لألقل من الناس فزعم أن بعض األدوية 



دواء اليت جرت اليت صرح ابمسه الطبيب األول يف ذلك الدواء العام املنفعة املركب مل يرد به ذلك ال
 العادة يف اللسان أن يدل بذلك

(5/070) 

 

االسم عليه وإمنا أراد به دواء لخر مما ميكن أن يدل عليه بذلك ابستعارة بعيدة فأزال ذلك الدواء 
األول من ذلك املركب األعظم وجعل فيه بدله الدواء الذي ظن أنه الذي قصده الطبيب وقال للناس 

األول فاستعمل الناس ذلك الدواء املركب على الوجه الذي أتوله عليه  هذا هو الذي قصده الطبيب
ذلك املتأول ففسدت به أمزجة كثري من الناس فجاء لخرون فشعروا بفساد أمزجة الناس عن ذلك 
الدواء املركب فراموا إصالحه أبن أبدلوا بعض أدويته بدواء لخر غري الدواء األول فعرض من ذلك 

غري النوع األول فجاء اثلث فتأول يف أدوية ذلك املركب غريالتأويل األول والثاين  للناس نوع من املرض
فعرض من ذلك للناس نوع اثلث من املرض غري النوعني املتقدمني فجاء متأول رابع فتأول دواء لخر 

هبذا  غري األدوية املتقدمة فعرض منه للناس نوع رابع من املرض غري األمراض املتقدمة فلما طال الزمن
الدواء املركب األعظم وسلط الناس التأويل على أدويته وغريوها وبدلوها عرض منه للناس أمراض شىت 

 حىت فسدت املنفعة املقصودة بذلك الدواء املركب يف حق أكثر الناس وهذه هي حال هذه الفرق

(5/075) 

 

عة أتويال غري التأويل الذي احلادثة يف الشريعة مع الشريعة وذلك أن كل فرقة منهم أتولت يف الشري
أتولته الفرقة األخرى وزعمت أنه الذي قصده صاحب الشرع ملسو هيلع هللا ىلص حىت متزق الشرع كل ممزق وبعد جدا 

ستفرتق أميت : "عن موضوعه األول وملا علم صاحب الشرع أن مثل هذا يعرض وال بد يف شريعته قال
 .يعين ابلواحدة اليت سلكت ظاهر الشرع ومل تؤوله" واحدة على ثنتني وسبعني فرقة كلها يف النار إال

(5/076) 

 

وأنت إذا أتملت ما عرض يف هذه الشريعة يف هذا الوقت من الفساد العارض فيها من قبل التأويل 
تبينت أن هذا املثال صبيح وأول من غري هذا الدواء األعظم هم اخلوارج مث املعتزلة بعدهم مث األشعرية 



ة مث جاء أبو حامد فطم الوادي على القرى اه وذكر كالما بعد ذلك يتعلق بكتب أيب حامد مث الصوفي
 .ليس لنا غرض يف حكايته

(5/071) 

 

يف انقسام الناس يف نصوص الوحي إىل أصباب أتويل وأصباب ختييل وأصباب : الفصل الثامن عشر
 جتهيل وأصباب متثيل وأصباب سواء السبيل

 :الناس إليها يف هذا الباب حبسب اعتقادهم ما أريد ابلنصوص هذه مخسة أصناف انقسم
أصباب التأويل وهم أشد األصناف اضطرااب إذ مل يثبت هلم قدم يف الفرق بني ما يتأول : الصنف األول

وما ال يتأول وال ضابط مطرد منعكس جتب مراعاته ومتنع خمالفته خبالف سائر الفرق فإهنم جروا على 
 .ن فيهم من هو أشد خطأ من أصباب التأويل كما سنذكرهضابط واحد وإن كا

 أصباب التخييل وهم الذين: الصنف الثاين

(5/071) 

 

اعتقدوا أن الرسل مل تفصح للخلق ابحلقائق إذ ليس يف قواهم إدراكها وإمنا خيلت هلم وأبرزت املعقول 
ل العامل وال خارجه وال حمايثا له يف صورة احملسوس قالوا ولو دعت الرسل أممهم إىل اإلقرار برب ال داخ

وال مباينا له وال متصال به وال منفصال عنه وال فوقه وال حتته وال عن ميينه وال عن يساره لنفرت عقوهلم 
من ذلك ومل تصدق إبمكان وجود هذا املوجود فضال عن وجوب وجوده وكذلك لو أخربوهم حبقيقة  

عقل الفعال مث فاض من ذلك العقل على النفس الناطقة كالمه وأنه فيض فاض من املبدأ األول على ال
الزكية املستعدة مل يفهموا ذلك ولو أخربوهم عن املعاد الروحاين مبا هو عليه مل يفهموه فقربوا هلم 
احلقائق املعقولة يف إبرازها يف الصور احملسوسة وضربوا هلم األمثال بقيام األجساد من القبور يف يوم 

ريها إىل جنة فيها أكل وشرب وحلم ومخر وجوار حسان أو  ار فيها أنواع العذاب العرض والنشور ومص
 تفهيما للذة الروحانية هبذه الصورة واألمل الروحاين

(5/071) 

 



هبذه الصورة وهكذا فعلوا يف وجود الرب وصفاته وأفعاله ضربوا هلم األمثال مبوجود عظيم جدا أكرب 
تو فوق سريره يسمع ويبصر ويتكلم وَيمر وينهى ويرضى من كل موجود وله سرير عظيم وهو مس

ويغضب وَييت وجييء وينزل وله يدان ووجه ويفعل مبشيئته وإرادته وإذا تكلم العباد مسع كالمهم وإذا 
حتركوا رأى حركاهتم وإذا هجس يف قلب أحد منهم هاجس علمه وأنه ينزل كل ليلة إليهم إىل مسائهم 

إىل غري ذلك مما نطقت به الكتب اإلهلية " طيه ومن يستغفرين فأغفر لهمن يسألين فأع: "هذه فيقول
قالوا وال حيل ألحد أن يتأول ذلك على خالف ظاهره للجمهور ألنه يفسد ما وضعت له الشرائع 

 .والكتب اإلهلية
ا وأما اخلاصة فهم يعلمون أن هذه أمثال مضروبة ألمور عقلية تعجز عن إدراكها عقول اجلمهور فتأويله

 جناية على الشريعة واحلكمة وإقرارها إقرار للشريعة

(5/054) 

 

واحلكمة قالوا وعقول اجلمهور ابلنسبة إىل هذه احلقائق أضعف من عقول الصبيان ابلنسبة إىل ما يدركه 
عقالء الرجال وأهل احلكمة منهم واحلكيم إذا أراد أن خيوف الصغري أو يبسط أمله خوفه ورجاه مبا 

 .وطبعهيناسب فهمه 
أن الذي أخربت به الرسل عن هللا وصفاته وأفعاله وعن اليوم اآلخر ال : وحقيقة األمر عند هذه الطائفة

حقيقة له يطابق ما أخربوا به ولكنه أمثال وختييل وتفهيم بضرب األمثال وقد ساعدهم أرابب التأويل 
مبعىن ما صرح به هؤالء يف ابب على هذا املقصد يف ابب معرفة هللا وأمسائه وصفاته وصرحوا يف ذلك 

املعاد وحشر األجساد بل نقلوا كلماهتم بعينها إىل نصوص االستواء والفوقية ونصوص الصفات اخلربية 
لكن هؤالء أوجبوا أو سوغوا أتويلها مبا خيرجها عن حقائقها وظواهرها وظنوا أن الرسل قصدت ذلك 

اجلهد يف أتويلها أو استخراج معان تليق هبا ومحلها  من املخاطبني تعريضا هلم إىل الثواب اجلزيل ببذل
 عليها وأولئك حرموا التأويل ورأوه عائدا على ما قصدته

(5/057) 

 

 .األنبياء ابإلبطال والطائفتان متفقتان على انتفاء حقائقها املفهومة منها يف نفس األمر
 تعقل معانيها وال ندري ما أصباب التجهيل الذين قالوا نصوص الصفات ألفاظ ال: والصنف الثالث



أراد هللا ورسوله منها ولكن نقرأها ألفاظا ال معاين هلا ونعلم أن هلا أتويال ال يعلمه إال هللا وهي عند ا 
فلو ورد علينا [ 7األعراف]{ املص}و [ 7,  5الشورى]{ حم عسق}و [ 7مرمي]{ كهيعص}: مبنزلة

مل نعرف معناه وننكر على من أتوله ونكل علمه إىل هللا وظن منها ما ورد مل نعتقد فيه متثيال وال تشبيها و 
: هؤالء أن هذه طريقة السلف وأهنم مل يكونوا يعرفون حقائق األمساء والصفات وال يفهمون معىن قوله

ْبَضُتُه يـَْوَم اْلِقَياَمةِ }وقوله [ 15ص]{ ِلَما َخَلْقُت بَِيَدي  }  [61الزمر]{ َواأَلْرُض عمَِيعاً قـَ

(5/055) 

 

وبنوا هذا املذهب . وأمثال ذلك من نصوص الصفات[ 5طه]{ الرَّمْحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوى}وقوله 
أن للمتشابه أتويال ال يعلمه إال هللا فنت  : والثاين. أحدمها أن هذه النصوص من املتشابه: على أصلني

وسائر الصبابة والتابعني هلم  من هذين األصلني استجهال السابقني األولني من املهاجرين واألنصار
{ َبْل َيَداُه َمْبُسوطََتانِ }و [ 5طه]{ الرَّمْحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوى}: إبحسان وأهنم كانوا يقرأون

وال يعرفون معىن ذلك وال ما أريد به والزم " ينزل ربنا كل ليلة إىل مساء الدنيا"ويروون [ 60املائدة]
ذلك وال يعلم معناه مث تناقضوا أقبح تناقض فقالوا جتري على ظواهرها قوهلم إن الرسول كان يتكلم ب

 وأتويلها مما خيالف الظواهر ابطل ومع ذلك فلها أتويل ال يعمله إال هللا فكيف

(5/051) 

 

يثبتون هلا أتويال ويقولون جتر على ظواهرها ويقولون الظاهر منها غري مراد والرب منفرد بعلم أتويلها 
 .اقض أقبح من هذاوهل يف التن

وهؤالء غلطوا يف املتشابه ويف جعل هذه النصوص من املتشابه ويف كون املتشابه ال يعلم معناه إال هللا 
فأخطأوا يف املقدمات الثالث واضطرهم إىل هذا التخلص من أتويالت املبطلني وحتريفات املعطلني 

نا إىل الصواب فهؤالء تركوا التدبر وسدوا على نفوسهم الباب وقالوا ال نرضى ابخلطأ وال وصول ل
املأمور به والتذكر والعقل ملعاين النصوص الذي هو أساس اإلميان وعمود اليقني وأعرضوا عنه بقلوهبم 
وتعبدوا ابأللفاظ اجملردة اليت أنزلت يف ذلك وظنوا أهنا أنزلت للتالوة والتعبد هبا دون تعقل معانيها 

لوها عرضة للتأويل والتبريف كما جعلها أصباب التخييل أمثاال ال فأولئك جع. وتدبرها والتفكر فيها
 :حقيقة هلا وقابلهم



(5/050) 

 

وهم أصباب التشبيه والتمثيل ففهموا منها مثل ما للمخلوقني وظنوا أن ال حقيقة هلا : الصنف الرابع
[ 11البقرة]{ ْم تـَْعِقُلونَ َلَعلَّكُ }: سوى ذلك وقالوا حمال أن خياطبنا هللا سببانه مبا ال نعقله مث يقول

بَـُّروا لاَيتِهِ }[ 571البقرة]{ َلَعلَُّكْم تـَتَـَفكَُّرونَ }  .ونظائر ذلك وهؤالء هم املشبهة[ 51ص]{ لَِيدَّ
فهذه الفرق ال تزال تبدع بعضهم بعضا وتضلله وجتهله وقد تصادمت كما ترى فهم كزمرة من العميان 

 :البصرية منهمتالقوا فتصادموا كما قال أعمى البصر و 
 فرتا ا يف حندس نتصادم... ونظريي يف العلم مثلي أعمى 

 وهدى هللا أصباب سواء السبيل للطريقة املثلى

(5/055) 

 

فلم يتلوثوا بشيء من أوضار هذه الفرق وأد اسها وأثبتوا هلل حقائق األمساء والصفات ونفوا عنه مماثلة 
دى بني ضاللتني خرج من بني مذاهب املعطلني املخلوقات فكان مذهبهم مذهبا بني مذهبني وه

واملخيلني واجملهلني واملشبهني كما خرج اللنب من بني فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربني وقالوا نصف 
هللا مبا وصف به نفسه ومبا وصفه به رسوله من غري حتريف وال تعطيل ومن غري تشبيه وال متثيل بل 

الصفات ونفي مشاهبة املخلوقات فال نعطل وال نؤول وال منثل وال جنهل طريقتنا إثبات حقائق األمساء و 
وال نقول ليس هلل يدان وال وجه وال مسع وال بصر وال حياة وال قدرة وال استوى على عرشه وال نقول له 
يدان كأيدي املخلوق ووجه كوجوههم ومسع وبصر وحياة وقدرة واستوى كأمساعهم وأبصارهم وقدرهتم 

بل نقول له ذات حقيقة ليست كالذوات وله صفات حقيقة ال جمازا ليست كصفات  واستوائهم
املخلوقني وكذلك قولنا يف وجهه تبارك وتعاىل ويديه ومسعه وبصره وكالمه واستوائه وال مينعنا ذلك أن 

 نفهم

(5/056) 

 



ل من فهم معىن املراد من تلك الصفات وحقائقها كما مل مينع ذلك من أثبت هلل شيئا من صفات الكما
الصفة وحتقيقها فإن من أثبت له سببانه السمع والبصر أثبتهما حقيقة وفهم معنامها فهكذا سائر 

صفاته املقدسة جيب أن جتري هذا اجملرى وإن كان ال سبيل لنا إىل معرفة كنهها وكيفيتها فإن هللا سببانه 
 بل كثري من خملوقاته أو أكثرها مل جيعل هلم مل يكلف عباده بذلك وال أراده منهم ومل جيعل هلم إليه سبيال

سبيال إىل معرفة كنهه وكيفيته وهذه أرواحهم اليت هي أدىن إليهم من كل دان قد حجب عنهم معرفة  
كنهها وكيفيتها وجعل هلم السبيل إىل معرفتها والتمييز بينها وبني أرواح البهائم وقد أخرب ا سببانه عن 

اجلنة والنار فقامت حقائق ذلك يف قلوب أهل اإلميان وشاهدته عقوهلم ومل  تفاصيل يوم القيامة وما يف
يعرفوا كيفيته وكنهه فال يشك املسلمون أن يف اجلنة أهنارا من مخر وأهنارا من عسل وأهنارا من لنب ولكن 

اب ال يعرفون كنه ذلك ومادته وكيفيته إذ كانوا ال يعرفون يف الدنيا اخلمر إال ما اعتصر من األعن
والعسل إال ما قذفت به النبل يف بيوهتا واللنب إال ما خرج من الضروع واحلرير إال ما خرج من فم دود 

 القز وقد

(5/051) 

 

فهموا معاين ذلك يف اجلنة من غري أن يكون مماثال ملا يف الدنيا كما قال ابن عباس ليس يف الدنيا مما يف 
يف الدنيا من فهم ما أخربوا به من ذلك فهكذا األمساء  اآلخرة إال األمساء ومل مينعهم عدم النظري

والصفات مل مينعهم انتفاء نظريها يف الدنيا ومثاهلا من فهم حقائقها ومعانيها بل قام بقلوهبم معرفة 
حقائقها وانتفاء التمثيل والتشبيه عنها وهذا هو املثل األعلى الذي أثبته سببانه لنفسه يف ثالثة مواضع 

{ لِلَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن اِبآلِخَرِة َمَثُل السَّْوِء َوّلِِلَِّ اْلَمَثُل اأَلْعَلى َوُهَو اْلَعزِيُز احْلَِكيمُ }أحدها قوله : من القرلن
 [64النبل]

(5/051) 

 

ْعَلى يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوُهَو الَِّذي يـَْبدأُ اخْلَْلَق مثَّ يُِعيُدُه َوُهَو َأْهَوُن َعَلْيِه َوَلُه اْلَمَثُل اأْلَ }قوله : الثاين
{ لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع اْلَبِصريُ }قوله تعاىل : الثالث[ 51الروم]{ َوُهَو اْلَعزِيُز احْلَِكيمُ 

فنفى سببانه املماثلة عن هذا املثل األعلى وهو ما يف قلوب أهل مسواته وأرضه من [ 77الشورى]
ربوبيته وأمسائه وصفاته وذاته فهذا املثل األعلى هو الذي لمن به املؤمنون وأنس هبا معرفته واإلقرار ب



لعارفون وقامت شواهده يف قلوهبم ابلتعريفات الفطرية املكملة ابلكتب اإلهلية املقبولة ابلرباهني العقلية 
لبه راب قيوما قائما بنفسه فاتفق على الشهادة بثبوته العقل والسمع والفطرة فإذا قال املثبت اي هللا قام بق

مستواي على عرشه مكلما متكلما سامعا رلئيا قديرا مريدا فعاال ملا يشاء يسمع دعاء الداعني ويقضي 
 حوائ  السائلني ويفرج عن

(5/051) 

 

املكروبني ترضيه الطاعات وتغضبه املعاصي تعرج املالئكة ابألمر إليه وتنزل ابألمر من عنده وإذا شئت 
يف هبذا املثل األعلى فقدر قوى عميع املخلوقات اجتمعت لواحد منهم مث كان عميعهم على زايدة تعر 

قوة ذلك الواحد فإذا نسبت قوته إىل قوة الرب تبارك وتعاىل مل جتد هلا نسبة وإايها ألبتة كما ال جتد 
عميعهم  نسبة بني قوة البعوضة وقوة األسد فإذا قدرت علوم اخلالئق اجتمعت لرجل واحد مث قدرت

هبذه املثابة كانت علومهم ابلنسبة إىل علمه تعاىل كنقرة عصفور من حبر وإذا قدرت حكمة عميع 
املخلوقني على هذا التقدير مل يكن هلا نسبة إىل حكمته وكذلك إذا قدرت كل عمال يف الوجود اجتمع 

وجالله دون نسبة لشخص واحد مث كان اخللق كلهم بذلك اجلمال كان نسبته إىل عمال الرب تعاىل 
 .السراج الضعيف إىل جرم الشمس

 :وقد نبهنا هللا سببانه على هذا املعىن بقوله

(5/014) 

 

َعُة َأحْبٍُر َما نَِفَدْت َكِلمَ } َا يف اأْلَْرِض ِمْن َشَجَرٍة َأْقالٌم َواْلَبْبُر مَيُدُُّه ِمْن بـَْعِدِه َسبـْ َ َعزِ َوَلْو َأمنَّ يٌز اُت اّلِلَِّ ِإنَّ اّلِلَّ
فقدر الببر احمليط ابلعامل مدادا ووراءه سبعة أحبر حتيط به كلها مداد تكتب به  [ 51لقمان]{ َحِكيمٌ 

كلمات هللا نفدت الببار وفنيت األقالم اليت لو قدرت عميع أشجار األرض من حني خلقت إىل لخر 
 .الدنيا ومل تنفد كلمات هللا

وات السبع يف الكرسي كبلقة ملقاة أبرض فالة والكرسي يف العرش  إن السم: "وقد أخرب النيب ملسو هيلع هللا ىلص
" كبلقة ملقاة يف أرض فالة والعرش ال يقدر قدره إال هللا وهو سببانه فوق عرشه يرى ما عباده عليه

 فهذا هو الذي قام بقلوب املؤمنني املصدقني العارفني به



(5/017) 

 

وسألوه به فأحبوه وخافوه ورجوه وتوكلوا عليه وأ ابوا إليه  سببانه من املثل األعلى فعرفوه به وعبدوه به
واطمأنوا بذكره وأنسوا حببه بواسطة هذا التعريف فلم يصعب عليهم بعد ذلك فهم استوائه على عرشه 
وسائر ما وصف به نفسه من صفات كماله إذ قد أحاط عليهم أبنه ال نظري لذلك وال مثل له ومل خيطر 

أنه يقبض مساواته بيده "ء من املخلوقات وقد أعلمهم سببانه على لسان رسوله بقلوهبم مماثلته لشي
وأن السماوات السبع واألرضني السبع يف كفه تعاىل كخردلة يف كف "، "واألرض ابليد األخرى مث يهزهن

وأنه يضع السماوات على أصبع واألرضني على أصبع واجلبال على أصبع والشجر على "، "أحدكم
 فأي أيدي" اخللق على أصبعأصبع وسائر 

(5/015) 

 

للخلق وأي أصبع تشبه هذه اليد وهذه األصبع حىت يكون إثباهتا تشبيها ومتثيال فقاتل هللا أصباب 
التبريف والتأويل وأصباب التخييل وأصباب التجهيل وأصباب التشبيه والتمثيل ماذا حرفوه من 

ابه من زابلة األذهان وخنالة األفكار فما أشبههم مبن كان احلقائق اإلميانية واملعارف اإلهلية وماذا تعوضو 
غذاؤهم املن والسلوى بال تعب وال كلفة فآثروا عليه الفوم والعدس والبصل وقد جرت عادة هللا 

فأول هذا الصنف إبليس ترك . سببانه أن يذل من لثر األدىن على األعلى وجيعله عربة للعقالء
ابلقيادة لفساق ذريته وعباد األصنام مل يقروا بنيب من البشر ورضوا إبله  السجود آلدم كربا فابتاله هللا

 من احلجر واجلهمية نزهوا هللا عن

(5/011) 

 

عرشه لئال حيويه مكان مث جعلوه يف اآلابر واألجناس ويف كل مكان وهكذا طوائف الباطل مل يرضوا 
َمْن يـَْهِد }: ني وأفراخ الفالسفة امللبدين وبنصوص الوحي فابتلوا بزابلة أذهان املتبريين وورثة الصابئ

ُ فـَُهَو اْلُمْهَتِد َوَمْن ُيْضِلْل فـََلْن جتََِد َلُه َولِي اً ُمْرِشداً   [71الكهف]{ اّلِلَّ

(5/010) 



 

يف األسباب اليت تسهل على النفوس اجلاهلة قبول التأويل مع خمالفته للبيان الذي : الفصل التاسع عشر
 ن وفطره على قبولهعلمه هللا اإلنسا

التأويل جيري جمرى خمالفة الطبيعة اإلنسانية والفطرة اليت فطر عليها العبد فإنه رد الفهم من جراينه مع 
األمر املعتاد املألوف إىل األمر الذي مل يعهد ومل يؤلف وما كان هذا سبيله فإن الطباع السليمة ال 

 تتقاضاه بل تنفر منه

(5/015) 

 

 :ع له أراببه أصوال ومهدوا له أسبااب تدعو إىل قبوله وهي أنواعوأتابه فلذلك وض
أن َييت به صاحبه مموها مزخرف األلفاظ ملفق املعاين مكسوا حلة الفصاحة والعبارة : السبب األول

الرشيقة فتسرع العقول الضعيفة إىل قبوله واستبسانه وتبادر إىل اعتقاده وتقليده ويكون حاله يف ذلك 
سلعة مموهة مغشوشة على من ال بصرية له بباطنها وحقيقتها فيبسنها يف عينه وحيببها  حال من يعرض

إىل نفسه وهذا الذي يعتمده كل من أراد تروي  ابطل فإنه ال يتم له ذلك إال بتمويهه وزخرفته وإلقائه 
 .إىل جاهل حبقيقته

ْنِس َواجلِْنِ  يُوِحي بـَْعُضُهْم ِإىَل بـَْعٍض زُْخُرَف وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِ  َنيبٍ  َعُدو اً شَ }: قال هللا تعاىل َياِطنَي اأْلِ
 [775األنعام]{ اْلَقْوِل ُغُروراً َوَلْو َشاَء رَبَُّك َما فـََعُلوُه َفَذْرُهْم َوَما يـَْفتَـُرونَ 

(5/016) 

 

ول فيغرت به فذكر سببانه أهنم يستعينون على خمالفة أمر األنبياء مبا يزخرفه بعضهم لبعض من الق
األغمار وضعفاء العقول فذكر السبب الفاعل والقابل مث ذكر سببانه انفعال هذه النفوس اجلاهلة به 

بصغوها وميلها إليه ورضاها به ملا كسي من الزخرف الذي يغر السامع فلما أصغت إليه ورضيته اقرتفت 
من هذا املعىن العظيم القدر الذي فيه ما تدعو إليه من الباطل قوال وعمال فتأمل هذه اآلايت وما حتتها 

بيان أصول الباطل والتنبيه على مواقع احلذر منها وعدم االغرتار هبا وإذا أتملت مقاالت أهل الباطل 
رأيتهم قد كسوها من العبارات وختريوا هلا من األلفاظ الرائقة ما يسرع إىل قبوله كل من ليس له بصرية 

 الفجار ليسمون أعظم أنواع الفجور أبمساء ال ينبو عنها افذة وأكثر اخللق كذلك حىت إن 



(5/011) 

 

السمع ومييل إليها الطبع فيسمون أم اخلبائث أم األفراح ويسمون اللقمة امللعونة لقيمة الذكر والفكر 
اليت تثري العزم الساكن إىل أشرف األماكن ويسمون جمالس الفجور والفسوق جمالس الطيبة حىت إن 

ذل عن شيء من ذلك قال لعاذله ترك املعاصي والتخوف منها إساءة ظن برمحة هللا وجرأة بعضهم ملا ع
 .على سعة عفوه ومغفرته فانظر ماذا تفعل هذه الكلمة يف قلب ممتلئ ابلشهوات ضعيف العلم والبصرية

 فصل
لقلوب وتنبو أن خيرج املعىن الذي يريد إبطاله ابلتأويل يف صورة مستهجنة تنفر عنها ا: السبب الثاين

عنها األمساع فيتخري له من األلفاظ أكرهها وأبعدها وصوال إىل القلوب وأشدها نفرة عنها فيتوهم 
 السامع أن معناها هو الذي دلت عليه تلك األلفاظ فيسمى التدين ثقالة

(5/011) 

 

ملنكر والغضب وعدم االنبساط إىل السفهاء والفساق والبطالني سوء خلق واألمر ابملعروف والنهي عن ا
هلل واحلمية لدينه فتنة وشرا وفضوال فكذلك أهل البدع والضالل من عميع الطوائف هذا معظم ما 

ينفرون به عن احلق ويدعون به إىل الباطل فيسمون إثبات صفات الكمال هلل جتسيما وتشبيها ومتثيال 
ه وعلوه على خلقه فوق ويسمون إثبات الوجه واليدين له تركيبا ويسمون إثبات استوائه على عرش

مسواته حتيزا وجتسيما ويسمون العرش حيزا وجهة ويسمون الصفات أعراضا واألفعال حوادث والوجه 
واليدين أبعاضا واحلكم والغاايت اليت يفعل ألجلها أغراضا فلما وضعوا هلذه املعاين الصبيبة الثابتة 

ا ما أرادوه فقالوا لألغمار واألغفال اعلموا أن تلك األلفاظ املستنكرة الشنيعة مت هلم من نفيها وتعطيله
ربكم منزه عن األعراض واألغراض واألبعاض واجلهات والرتكيب والتجسيم والتشبيه فلم يشك أحد هلل 

يف قلبه وقار وعظمة يف تنزيه الرب تعاىل عن ذلك وقد اصطلبوا على تسمية مسعه وبصره وعلمه 
سمية وجهه الكرمي ويديه املبسوطتني أبعاضا وعلى تسمية استوائه وقدرته وإرادته وحياته أعراضا وعلى ت

 على عرشه وعلوه على خلقه وأنه فوق عباده حتيزا وعلى تسمية نزوله إىل مساء الدنيا

(5/011) 

 



وتكلمه بقدرته ومشيئته إذا شاء وغضبه بعد رضاه ورضاه بعد غضبه حوادث وعلى تسمية الغاية اليت 
غرضا واستقر ذلك يف قلوب املتلقني عنهم فلما صرحوا هلم بنفي ذلك بقي يفعل ويتكلم ألجلها 

السامع متبريا أعظم حرية بني نفي هذه احلقائق اليت أثبتها هللا لنفسه وأثبتها له عميع رسله وسلف األمة 
من فر بعدهم وبني إثباهتا وقد قام معه شاهد نفيها مبا تلقاه عنهم فمن الناس من فر إىل التخييل ومنهم 

إىل التعطيل ومنهم من فر إىل التجهيل ومنهم من فر إىل التمثيل ومنهم من فر إىل هللا ورسوله وكشف 
زيف هذه األلفاظ وبني زخرفها وزغلها وأهنا ألفاظ مموهة مبنزلة طعام طيب الرائبة يف إ اء حسن اللون 

أهل السنة أمحد بن حنبل ال نزيل والشكل ولكن الطعام مسموم فقالوا ما قاله إمام أهل السنة ابتفاق 
 .عن هللا صفة من صفاته ألجل شناعة املشنعني

 وملا أراد املتأولون املعطلون متام هذا الغرض اخرتعوا

(5/004) 

 

ألهل السنة األلقاب القبيبة فسموهم حشوية ونوابت ونواصب وجمربة وجمسمة ومشبهة وحنو ذلك 
عاله ووجهه ويديه وحكمته بتلك األمساء وتلقيب من أثبتها فتولد من تسميتهم لصفات الرب تعاىل وأف

له هبذه األلقاب لعنة أهل اإلثبات والسنة وتبديعهم وتضليلهم وتكفريهم وعقوبتهم ولقوا منهم ما لقي 
 .األنبياء وأتباعهم من أعدائهم وهذا األمر ال يزال يف األرض إىل أن يرثها هللا ومن عليها

 فصل
عزو املتأول أتويله وبدعته إىل جليل القدر نبيه الذكر من العقالء أو من لل البيت أن ي: السبب الثالث

النبوي أو من حل له يف األمة ثناء عميل ولسان صدق ليبليه بذلك يف قلوب األغمار واجلهال فإن من 
ك القائل شأن الناس تعظيم كالم من يعظم قدره يف نفوسهم وأن يتلقوه ابلقبول وامليل إليه وكلما كان ذل

أعظم يف نفوسهم كان قبوهلم لكالمه أمت حىت إهنم ليقدمونه على كالم هللا ورسوله ويقولون هو أعلم ابهلل 
 ورسوله منا وهبذه الطريق

(5/007) 

 

توصل الرافضة والباطنية واإلمساعيلية والنصريية إىل تنفيق ابطلهم وأتويالهتم حىت أضافوها إىل أهل بيت 
  ملا علموا أن املسلمني متفقون على حمبتهم وتعظيمهمرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص



(5/005) 

 

ومواالهتم وإجالهلم فانتموا إليهم وأظهروا من حمبتهم ومواالهتم والله  بذكرهم وذكر مناقبهم ما خيل 
 كم من إىل السامع أهنم أولياؤهم وأوىل الناس هبم مث نفقوا ابطلهم وإفكهم بنسبته إليهم فال إله إال هللا

زندقة وإحلاد وبدعة وضاللة قد نفقت يف الوجود بنسبتها إليهم وهم براء منها براءة األنبياء من التجهم 
 .والتعطيل وبراءة املسيح من عبادة الصليب والتثليث وبراءة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من البدع والضالالت

النفوس وليس معهم سوى إحسان الظن ابلقائل بال  وإذا أتملت هذا السبب رأيته هو الغالب على أكثر
برهان من هللا وال حجة قادهتم إىل ذلك وهذا مرياث ابلتعصيب من الذين عارضوا دين الرسل مبا كان 

عليه اآلابء واألسالف فإهنم حلسن ظنهم هبم وتعظيمهم هلم لثروا ما كانوا عليه على ما جاءهتم به الرسل 
ن أن خيالفوهم ويشهدوا عليهم ابلكفر والضالل وإهنم كانوا على الباطل وكانوا أعظم يف صدورهم م

 .وهذا شأن كل مقلد ملن يعظمه فيما خالف فيه احلق إىل يوم القيامة

(5/001) 

 

 فصل
أن يكون ذلك التأويل قد قبله ورضيه مربز يف صناعة من الصناعات أو علم من العلوم : السبب الرابع

لو له مبا برز به ذكر يف الناس ويشتهر له به صيت فإذا مسع الغمر اجلاهل بقبوله الدقيقة أو اجلليلة فيع
لذلك التأويل وتلك البدعة واختياره له أحسن الظن به وارتضاه مذهبا لنفسه ورضي من قبله إماما له 

بين وقال إنه مل يكن ليختار مع جودة قرحيته وذكائه وصبة ذهنه ومهارته بصناعته وتربيزه فيها على 
جنسه إال األصوب واألفضل من االعتقادات واألرشد واألمثل من التأويالت وأين يقع اختياري من 

اختياره فرضيت لنفسي مارضيه لنفسه فإن عقله وذهنه وقرحيته إمنا تدله على الصواب كما دلته على ما 
 رأواالفالسفة قد وهذه اآلفة قد هلك هبا أمم ال حيصيهم إال هللا. خفي عن غريه من صناعته وعلمه

 برزوا يف العلوم الرايضية والطبية واستنبطوا

(5/000) 

 



بعقوهلم وجودة قرائبهم وصبة أفكارهم ما عجز أكثر الناس عن تعلمه فضال عن استنباطه فقالوا 
للعلوم اإلهلية واملعارف الرابنية أسوة بذلك فباهلم فيها مع الناس كباهلم يف هذه العلوم سواء فال إله 

ال هللا كم أهلكت هذه البلية من أمة وكم ضربت من دار وكم أزالت من نعمة وجلبت من نقمة وجرأت إ
كثريا من النفوس على تكذيب الرسل واستجهاهلم وما عرف أصباب هذه الشبهة أن هللا سببانه قد 

جيبة ما تعجز يعطي أجهل الناس به وأبمسائه وصفاته وشرعه من احلذق يف العلوم الرايضية والصنايع الع
 "أنتم أعلم بدنياكم: "عنه عقول أعلم الناس به ومعارفهم وقد قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص

(5/005) 

 

وصدق صلوات هللا وسالمه عليه فإن العلوم الرايضية واهلندسية وعلم األرمتاطيقي واملوسيقى واجلغرافيا 
عمارة احلصون وعلم الفالحة وعلم احلميات وإيرن وهو علم جر األثقال ووزن املياه وحفر األهنار و 

 وأجناسها ومعرفة األبوال وألواهنا وصفائها وكدرها وما يدل عليه وعلم الشعر وحبوره وعلله

(5/006) 

 

 .وزحافه وعلم الفنيطة وحنو ذلك من العلوم هم أعلم هبا وأحذق فيها
َوْعَد اّلِلَِّ }: ذلك فإىل الرسل قال هللا تعاىلوأما العلم ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتفاصيل 

َيا َوُهمْ  نـْ ُ َوْعَدُه َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال يـَْعَلُموَن يـَْعَلُموَن ظَاِهراً ِمَن احْلََياِة الدُّ  َعِن اآْلِخَرِة ُهْم ال خُيِْلُف اّلِلَّ
دنيا أنه ينقر الدرهم بظفره فيعلم يبلغ من علم أحدهم ابل: قال بعض السلف[ 6,  1الروم]{ َغاِفُلونَ 

فـََلمَّا َجاَءتْـُهْم ُرُسُلُهْم }: وزنه وال علم له بشيء من دينه وقال تعاىل يف علوم هؤالء واغرتارهم هبا
وت هللا وقد فا[ 11غافر]{ اِبْلبَـيِ َناِت َفرُِحوا مبَا ِعْنَدُهْم ِمَن اْلِعْلِم َوَحاَق هِبِْم َما َكانُوا ِبِه َيْستَـْهزُِئونَ 

سببانه بني عباده فيما تناله عقوهلم وأذهاهنم أعظم تفاوت والعقل يعطي صاحبه فائدته يف النوع الذي 
 يلزمه به ويشغله به ويقصره عليه ماال يعطيه يف

(5/001) 

 



غريه وإن كان غريه أسهل منه بكثري كما يعطيه مهته وقرحيته يف الصناعة اليت هو معين هبا ومقصور 
عليها ماال يعطيه يف صناعة غريها وكثريا ما جتد الرجل قد برز يف اللطيف من أبواب العلم والنظر العناية 

وختلف يف اجلليل منهما وأصاب األغمض األدق منها وأخطأ األجل األوضح هذا أمر واقع حتت العيان 
فإنه ال حييلها بل إذا فكيف وعلوم األنبياء ومعارفهم من وراء طور العقل والعقل وإن مل يستقل إبدراكها 

أوردت عليه أقر بصبتها وابدر إىل قبوهلا وأذعن ابالنقياد إليها وعلم أن نسبة العلوم اليت  اهلا الناس 
 .أبفكارهم إليها دون نسبة علوم الصبيان ومعارفهم إىل علوم هؤالء مبا ال يدرك

 فصل
عاين الغريبة اليت إذا ظفر الذهن اإلغراب على النفوس مبا مل تكن عارفة به من امل: السبب اخلامس

 إبدراكها

(5/001) 

 

 اله لذة من جنس لذة الظفر ابلصيد الوحشي الذي مل يكن يطمع فيه وهذا شأن النفوس فإهنا موكلة 
بكل غريب تستبسنه وتؤثره وتنافس فيه حىت إذا كثر ورخص و اله املثري واملقل زهدت فيه مع كونه 

خصه وكثرة الشركاء فيه وتطلب ما تتميز به عن غريها للذة التفرد أنفع هلا وخريا هلا ولكن لر 
واالختصاص مث اختاروا لتلك املعاين الغريبة ألفاظا أغرب منها وألقوها يف مسامع الناس وقالوا إن 

املعارف العقلية والعلوم اليقينية حتتها فتبركت النفوس لطلب فهم تلك األلفاظ الغريبة وإدراك تلك 
تفق أن صادفت قلواب خالية من حقائق اإلميان وما بعث هللا به رسوله فتمكنت منها فعز على املعاين وا

 :أطباء األداين استنقاذها منها وقد حتكمت فيها كما قيل
 إال وعز على الورى استنقاذه... اتهلل ما أسر اهلوى من وامق 

 يبة وعجائب املخلوقاتوملكان االستغراب وقبول النفس لكل غريب هل  الناس ابألخبار الغر 

(5/001) 

 

 .واأللغاز واألحاجي والصور الغريبة وإن كانت املألوفة أعجب منها وأحسن وأمت خلقة
 فصل

تقدمي مقدمات قبل التأويل تكون كاألطناب واألواتد لفسطاطه فمنها ذم أصباب : السبب السادس



ا هم أصباب ظواهر مسعية وينقلون من الظواهر وعيبهم واإلزراء هبم وأهنم قوم جهال ال عقول هلم وإمن
الرَّمْحَُن َعَلى اْلَعْرِش }: مثالبهم وبلههم ما بعضه صدق وأكثره كذب كما حيكى أن بعضهم سئل عن قوله

هل هو حقيقة أو جماز قال ال حقيقة وال جماز فقال له جزاك هللا عن ظاهريتك خريا [ 5طه]{ اْستَـَوى
لة العقول والببث والنظر وجدال أهل الباطل والنفوس طالبة للنظر وأمثال هذا وحيكون عنهم إنكار أد

 ومنها قوهلم إن اخلطاب ابجملاز واالستعارة أعذب. والببث والتعقل

(5/054) 

 

وأوفق وألطف وقد قال بعض أئمة النباة أكثر اللغة جماز فإذا كان أكثر اللغة جمازا سهل على النفوس 
 .ل ما شئت وأنزل عن احلقيقة وال يضرك أي جماز ركبتهأنواع التأويالت فقل ما شئت وأو 

ومنها قوهلم إن أدلة القرلن والسنة أدلة لفظية وهي ال تفيد علما وال يقينا والعلم إمنا يستفاد من أدلة 
 .املعقول وقواعد املنطق

التأويل ومنها قوهلم إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل على النقل فهذه املقدمات وحنوها هي أساس 
فإذا انضمت هذه األسباب بعضها إىل بعض وتقاربت فيا حمنة القرلن والسنة وقد سلكا يف قلوب قد 

 .متكنت منها هذه األسباب فهنالك التأويل والتبريف والتبديل واإلضمار واإلعمال

(5/057) 

 

 ل أبدايف بيان أن أهل التأويل ال ميكنهم إقامة الدليل السمعي على مبط: الفصل العشرون
هذا من أعظم لفات التأويل وجنايته على اإلسالم أنه يبطل حج  هللا على املبطلني على ألسنة املتأولني 

 .وإال فال تبطل حج  هللا وبيناته أبدا
من املعلوم أن كل مبطل أنكر على خصمه شيئا من الباطل قد شاركه يف بعضه أو يف نظريه فإنه ال 

ألن خصمه تسلط عليه مبثل ما سلط هو به عليه وهذا شأن أهل  يتمكن من دحض حجته وكسر ابطله
 األهواء مع بعضهم بعضا وهلذا كان عامة ما َيتون به أبدا يناقض

(5/055) 

 



بعضهم بعضا ويكسر أقوال بعضهم ببعض ويف هذا منفعة جليلة لطالب احلق فإنه يكتفي إببطال كل 
ل حبجة مسعية على مبطل أمكن خصمه أن يقول له أ ا فرقة لقول الفرقة األخرى فيقول إذا احت  املؤو 
 .أأتول هذه احلجة كما أتولت أنت كيت وكيت

مثاله أن حيت  من يتأول الصفات اخلربية ولايت الفوقية والعلو على من ينكر ثبوت صفة السمع 
أولت والبصر والعلم ابآلايت واألحاديث الدالة على ثبوهتا فيقول له خصمه هذه عندي مؤولة كما 

أنت نصوص االستواء والفوقية والوجه واليدين والنزول والضبك والفرح والغضب والرضا وحنوها فما 
الذي جعلك أوىل ابلصواب يف أتويلك مين فال يذكر سببا محله على التأويل إال أاته خصمه بسبب من 

 .جنسه أو أقوى منه أو دونه حيمله على التأويل
 املعاد وحشر األجساد وإذا استدل املتأول على منكري

(5/051) 

 

بنصوص الوحي أبدوا هلا أتويالت ختالف ظاهرها وحقائقها وقالوا ملن استدل هبا عليهم أتويلنا هلذه 
الظواهر كتأويلك لنصوص الصفات وال سيما أهنا أكثر وأصرح فإذا تطرق التأويل إليها فهو إىل ما 

 .دوهنا أقرب تطرقا
نصوص الدالة على فضل الشيخني وسائر الصبابة أتولوها مبا هو من وإذا استدل على الرافضة ابل

جنس أتويل اجلهمي آلايت الصفات وقد تكون أتويالهتم يف كثري من املواضع أقوى من أتويالت 
 .اجلهمي كما تكون مثلها ودوهنا

ال خيلد يف وإذا احت  اجلهمي على اخلارجي ابلنصوص الدالة على إميان مرتكب الكبائر وأنه ال يكفر و 
 .النار واحت  هبا على الوعيدية القائلني بنفوذ الوعيد والتخليد قالوا هذه متأولة

(5/050) 

 

 .وأتويله أقرب من أتويل نصوص الصفات
وإذا احت  على املرجئة ابلنصوص الدالة على أن اإلميان قول وعمل ونية يزيد وينقص قالوا هذه 

االستواء والفوقية والصفات اخلربية فنعمل فيها ما عملتم أنتم  النصوص قابلة للتأويل كما قبلته نصوص
 .يف تلك النصوص والقواعد اليت محلتكم على أتويلها عند ا قواعد محلتنا على أتويل هذه الظواهر



وإذا احت  أهل اجلرب على أهل القدر ابلنصوص الدالة على أن أفعال العباد خملوقة هلل واقعة بقدرته 
ا بنظري ما أتول به خصومهم النصوص الدالة على أهنا أفعال للعباد حقيقة وأهنا واقعة ومشيئته أتولوه

 .بقدرهتم ومشيئتهم وكذلك خصومهم معهم هبذه املثابة

(5/055) 

 

وإذا احت  من أثبت الرؤية يف اآلخرة من أهل التأويل على من نفاها قال له أأتول هذه الظواهر مبا 
وإذا احت  من أثبت العلم جبميع املعلومات جزئياهتا . اخلربية وأحاديثهاأتولت به أنت لايت الصفات 

وكلياهتا هلل من أهل التأويالت ابلنصوص الدالة على ذلك قال له املنكر ليست هذه النصوص أبكثر 
من نصوص الفوقية والعلو واستواء الرب على عرشه ونزول األمر من عنده وعروج املالئكة إليه فإذا  

 .مؤولة عندك على كثرهتا وتضافرها فهذه أوىل بقبول التأويلكانت تلك 
فقد ابن أنه ال ميكن أهل التأويل أن يقيموا على مبطل حجة من كتاب وال سنة فبينئذ فيرتك 

االستدالل ابلكتاب والسنة على كل مبطل ومل يبق إال تصادم اآلراء ونتائ  األفكار ال سيما وقد أعطى 
اللغة جماز وأن األدلة اللفظية ال تفيد اليقني وأن العقل إذا عارض السمع  اجلهمي من نفسه أن أكثر

 وجب تقدمي العقل واإلعراض عن السمع وإهداره مث إما أن يشتغل بتأويله

(5/056) 

 

وهي طريقة اخللف العاملني أو يفوضه وال حيت  به وهي طريقة السلف الساملني فكيف يقوم بعد هذا 
 .لى مبطل من العاملنيحجة من كتاب أو سنة ع

وهلذا كان فتح ابب التأويل على النصوص يتضمن عيبها والطعن فيها وعزهلا عن سلطاهنا ووالية اآلراء 
 .الباطلة والشبه الفاسدة

بل نقول إنه ال ميكن أرابب التأويل أن يقيموا على مبطل حجة عقلية أبدا وهذا أعجب من األول 
للمعقول والسمع الصبيح ال ينفك عن العقل الصريح بل مها  أن احلج  السمعية مطابقة: وبيانه

َوَلَقْد َمكَّنَّاُهْم ِفيَما ِإْن َمكَّنَّاُكْم ِفيِه }: أخوان نصريان وصل هللا بينهما وقرن أحدمها بصاحبه فقال تعاىل
ُهْم مَسُْعُهمْ  َوال أَْبَصارُُهْم َوال َأْفِئَدتـُُهْم ِمْن َشْيٍء ِإْذ َكانُوا  َوَجَعْلَنا هَلُْم مَسْعاً َوأَْبَصاراً َوَأْفِئَدًة َفَما َأْغىَن َعنـْ



 [ .56األحقاف]{ جَيَْبُدوَن آِبايِت اّلِلَِّ َوَحاَق هِبِْم َما َكانُوا ِبِه َيْستَـْهزُِئونَ 
 :فذكر ما ينال به العلوم وهي السمع والبصر والفؤاد الذي هو حمل العقل وقال تعاىل
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فأخربوا أهنم خرجوا عن موجب [ 74امللك]{ ْو ُكنَّا َنْسَمُع َأْو نـَْعِقُل َما ُكنَّا يف َأْصَباِب السَِّعريِ َوقَاُلوا لَ }
 .السمع والعقل
{ ِإنَّ يف َذِلَك آلايٍت ِلَقْوٍم يـَْعِقُلونَ }[ 61يونس]{ ِإنَّ يف َذِلَك آلايٍت ِلَقْوٍم َيْسَمُعونَ }وقال تعاىل 

َفاهُلَاَأَفال}وقال [ 0الرعد] فدعاهم إىل استماعه [ 50دمحم]{  يـََتَدبَـُّروَن اْلُقْرلَن َأْم َعَلى قـُُلوٍب َأقـْ
بَـُّروا اْلَقْولَ }أبمساعهم وتدبره بعقوهلم ومثله قوله  َلْم َيدَّ ِإنَّ يف َذِلَك }وقال تعاىل [ 61املؤمنون]{ َأفـَ

فجمع سببانه بني السمع والعقل [ . 11ق]{ َوُهَو َشِهيدٌ  َلذِْكَرى ِلَمْن َكاَن َلُه قـَْلٌب َأْو أَْلَقى السَّْمعَ 
وأقام هبما حجته على عباده فال ينفك أحدمها عن صاحبه أصال فالكتاب املنزل والعقل املدرك حجة 

 هللا على خلقه وكتابه هو احلجة العظمى فهو الذي عرفنا ما مل يكن لعقولنا سبيل إىل
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فليس ألحد عنه مذهب وال إىل غريه مفزع يف جمهول يعلمه ومشكل يستبينه استقالهلا إبدراكه أبدا 
وملتبس يوضبه فمن ذهب عنه فإليه يرجع ومن دفع حكمه فبه حياج خصيمه إذ كان ابحلقيقة هو 
املرشد إىل الطرق العقلية واملعارف اليقينية اليت ابلعباد إليها أعظم حاجة فمن رد من مدعي الببث 

ودفع قضيته فقد كابر وعاند ومل يكن ألحد سبيل إىل إفهامه وال حماجته وال تقرير والنظر حكومته 
الصواب عنده وليس ألحد أن يقول إين غري راض حبكمه بل حبكم العقل فإنه مىت رد حكمه فقد رد 

 .حكم العقل الصريح وعاند الكتاب والعقل
لى السمع عند تعارضهما إمنا أتوا من والذين زعموا من قاصري العقل والسمع أن العقل جيب تقدميه ع

جهلهم حبكم العقل ومقتضى السمع فظنوا ما ليس مبعقول معقوال وهو يف احلقيقة شبهات توهم أنه 
عقل صريح وليست كذلك أو من جهلهم ابلسمع إما لنسبتهم إىل الرسول ما مل يرده بقوله وإما لعدم 

ستبالته ابلعقول فهذه أربعة أمور أوجبت هلم ظن تفريقهم بني ما ال يدرك ابلعقول وبني ما تدرك ا
 .التعارض بني السمع والعقل



 .كون القضية ليست من قضااي العقول: أحدها
 .كون ذلك السمع ليس من السمع الصبيح املقبول: الثاين
 .عدم فهم مراد املتكلم به: الثالث
 .عدم التمييز بني ما حييله العقل وماال يدركه: الرابع
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وهللا سببانه حاج عباده على ألسن رسله وأنبيائه فيما أراد تقريرهم به وإلزامهم إايه أبقرب الطرق إىل 
العقل وأسهلها تناوال وأقلها تكلفا وأعظمها غناء ونفعا وأجلها مثرة وفائدة فبججه سببانه العقلية اليت 

املقدمات سهلة الفهم قريبة التناول بينها يف كتابه عمعت بني كوهنا عقلية مسعية ظاهرة واضبة قليلة 
قاطعة للشكوك والشبه ملزمة للمعاند واجلاحد وهلذا كانت املعارف اليت استنبطت منها يف القلوب 

 .أرسخ ولعموم اخللق أنفع
وإذا تتبع املتتبع ما يف كتاب هللا مما حاج به عباده يف إقامة التوحيد وإثبات الصفات وإثبات الرسالة 

ات املعاد وحشر األجساد وطرق إثبات علمه بكل خفي وظاهر وعموم قدرته ومشيئته والنبوة وإثب
وتفرده ابمللك والتدبري وأنه ال يستبق العبادة سواه وجد األمر يف ذلك على ما ذكر اه من تصرف 
املخاطبة منه سببانه يف ذلك على أجل وجوه احلجاج وأسبقها إىل القلوب وأعظمها مالءمة للعقول 

ا من الشكوك والشبه يف أوجز لفظ وأبينه وأعذبه وأحسنه وأرشقه وأدله على املراد وذلك مثل وأبعده
 :قوله تعاىل فيما حاج به عباده من إقامة التوحيد وبطالن الشرك وقطع أسبابه وحسم مواده كلها
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َقاَل َذرٍَّة يف السََّماَواِت َوال يف اأَلْرِض َوَما هَلُْم ِفيِهَما ُقِل اْدُعوا الَِّذيَن زََعْمُتْم ِمْن ُدوِن اّلِلَِّ ال مَيِْلُكوَن ِمثْـ }

َفُع الشََّفاَعُة ِعْنَدُه ِإالَّ ِلَمْن َأِذَن َلهُ  ُهْم ِمْن َظِهرٍي َوال تـَنـْ فتأمل كيف [ 55,  51سبأ]{ ِمْن ِشْرٍك َوَما َلُه ِمنـْ
نها إىل الشرك وسدهتا عليهم أحكم سد أخذت هذه اآلية على املشركني مبجامع الطرق اليت دخلوا م

وأبلغه فإن العابد إمنا يتعلق ابملعبود ملا يرجو من نفعه وإال فلو مل يرج منه منفعة مل يتعلق قلبه به وحينئذ 
فال بد أن يكون املعبود مالكا لألسباب اليت ينفع هبا عابده أو شريكا ملالكها أو ظهريا أو وزيرا ومعاو ا 

رمة وقدر يشفع عنده فإذا انتفت هذه األمور األربعة من كل وجه وبطلت انتفت له أو وجيها ذا ح



أسباب الشرك وانقطعت مواده فنفى سببانه عن لهلتهم أن متلك مثقال ذرة يف السموات واألرض فقد 
يقول املشرك هي شريكة ملالك احلق فنفى شركتها له فيقول املشرك قد تكون ظهريا ووزيرا ومعاو ا فقال 

ُهْم ِمْن َظِهريٍ وَ }  {َما َلُه ِمنـْ
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فلم يبق إال الشفاعة فنفاها عن لهلتهم وأخرب أنه ال يشفع عنده أحد إال إبذنه فهو الذي َيذن للشافع 
فإن مل َيذن له مل يتقدم ابلشفاعة بني يديه كما يكون يف حق املخلوقني فإن املشفوع عنده حيتاج إىل 

 .شفاعته وإن مل َيذن له فيهاالشافع ومعاونته له فيقبل 
وأما من كل ما سواه فقري إليه بذاته وهو الغين بذاته عن كل ما سواه فكيف يشفع عنده أحد بدون 

 .إذنه
ُقْل َلْو َكاَن َمَعُه لهِلٌَة َكَما }: وكذلك قوله سببانه مقررا لربهان التوحيد أحسن تقرير وأوجزه وأبلغه

تَـَغْوا  فإن اآلهلة اليت كانوا يثبتوهنا معه سببانه كانوا [ 05اإلسراء]{ ِإىَل ِذي اْلَعْرِش َسِبيالً يـَُقوُلوَن ِإذاً اَلبـْ
يعرتفون أبهنا عبيده ومماليكه وحمتاجة إليه فلو كانوا لهلة كما يقولون لعبدوه وتقربوا إليه وحده دون غريه 

تَـُغوَن ِإىَل َرهبِ ُِم ُأولَ }: فكيف يعبدوهنم من دونه وقد أفصح سببانه هبذا يعينه يف قوله ِئَك الَِّذيَن َيْدُعوَن يـَبـْ
َرُب َويـَْرُجوَن َرمْحََتُه َوخَيَاُفوَن َعَذابَهُ   [ .51اإلسراء]{ اْلَوِسيَلَة أَيُـُّهْم َأقـْ
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أي هؤالء الذين يعبدوهنم من دوين هم عبيدي كما أنتم عبيدي يرجون رمحيت وخيافون عذايب كما ترجون 
ُ ِمْن َوَلٍد َوَما َكاَن َمَعُه ِمْن }وقال تعاىل . يت وختافوين عذايب فلماذا تعبدوهنم من دوينأنتم رمح ََذ اّلِلَّ َما اختَّ

فتأمل [ 17املؤمنون]{ ِإَلٍه ِإذاً َلَذَهَب ُكلُّ ِإَلٍه مبَا َخَلَق َوَلَعال بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعٍض ُسْبَباَن اّلِلَِّ َعمَّا َيِصُفونَ 
هان الباهر هبذا اللفظ الوجيز البني فإن اإلله احلق ال بد أن يكون خالقا فاعال يوصل إىل عابده هذا الرب 

النفع ويدفع عنه الضر فلو كان معه سببانه إله لكان له خلق وفعل وحينئذ فال يرضى بشركة اإلله 
فرد خبلقه وذهب به  اآلخر معه بل إن قدر على قهره وتفرده ابإلهلية دونه فعل وإن مل يقدر على ذلك ان

 .كما ينفرد ملوك الدنيا عن بعضهم بعضا مبمالكهم
 :إذا مل يقدر املنفرد على قهر اآلخر والعلو عليه فال بد من أحد أمور ثالثة
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 .إما أن يذهب كل إله خبلقه وسلطانه
 .وإما أن يعلو بعضهم على بعض

رف فيهم وال يتصرفون فيه وميتنع من حكمهم وإما أن يكون كلهم حتت قهر إله واحد وملك واحد يتص
 .عليه وال ميتنعون من حكمه عليهم فيكون وحده هو اإلله احلق وهم العبيد املربوبون املقهورون

وانتظام أمر العامل العلوي والسفلي وارتباط بعضه ببعض وجراينه على نظام حمكم ال خيتلف وال يفسد 
غريه كما دل دليل التمانع على أن خالقه واحد ال رب له  من أدل دليل على أن مدبره واحد ال إله

غريه فذاك متانع يف الفعل واإلجياد وهذا متانع يف العبادة واإلهلية فكما يستبيل أن يكون للعامل رابن 
 .خالقان متكافئان يستبيل أن يكون له إهلان معبودان
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فلله ما أحلى هذا [ 77لقمان]{ وين َماَذا َخَلَق الَِّذيَن ِمْن ُدونِهِ َهَذا َخْلُق اّلِلَِّ فََأرُ }ومن ذلك قوله تعاىل 
اللفظ وأوجزه وأدله على بطالن الشرك فإهنم إن زعموا أن لهلتهم خلقت شيئا مع هللا طولبوا أبن يروه 

 .إايه وإن اعرتفوا أبهنا أعجز وأضعف واقل من ذلك كانت لهليتها ابطال وحماال
ُتْم َما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اّلِلَِّ َأُروين َماَذا َخَلُقوا ِمَن اأَلْرِض َأْم هَلُْم ِشْرٌك يف }ومن ذلك قوله تعاىل  ُقْل َأرَأَيـْ

ُتْم َصاِدِقنيَ  ْبِل َهَذا َأْو َأاَثرٍَة ِمْن ِعْلٍم ِإْن ُكنـْ فطالبهم [ 0األحقاف]{ السََّماَواِت ائْـُتوين ِبِكَتاٍب ِمْن قـَ
َْذمُتْ ِمْن ُدونِِه }وقال تعاىل . سمعيابلدليل العقلي وال ُ ُقْل َأفَاختَّ ُقْل َمْن َربُّ السََّماَواِت َواأَلْرِض ُقِل اّلِلَّ

ُفِسِهْم نـَْفعاً َوال َضر اً ُقْل َهْل َيْسَتِوي اأْلَْعَمى َواْلَبِصرُي َأْم َهْل َتْسَتِوي  الظُُّلَماُت َأْولَِياَء ال مَيِْلُكوَن ألَنـْ
ُ َخاِلُق ُكلِ  َشْيٍء َوُهوَ َوالنُّوُر  َتَشابََه اخْلَْلُق َعَلْيِهْم ُقِل اّلِلَّ اْلَواِحُد  َأْم َجَعُلوا ّلِِلَِّ ُشرََكاَء َخَلُقوا َكَخْلِقِه فـَ
 [ .76الرعد]{ اْلَقهَّارُ 
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أنه واحد  فاحت  على تفرده ابإلهلية بتفرده ابخللق وعلى بطالن إهلية ما سواه بعجزهم عن اخللق وعلى
 .أبنه قهار والقهر التام يستلزم الوحدة فإن الشركة تنايف متام القهر

َوَلِو اَي أَيُـَّها النَّاُس ُضِرَب َمَثٌل فَاْسَتِمُعوا َلُه ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اّلِلَِّ َلْن خَيُْلُقوا ُذاَبابً }وقال تعاىل 
ُهمُ  الذُّاَبُب َشْيئاً ال َيْستَـْنِقُذوُه ِمْنُه َضُعَف الطَّاِلُب َواْلَمْطُلوُب َما َقَدُروا اّلِلََّ َحقَّ  اْجَتَمُعوا َلُه َوِإْن َيْسلُبـْ
َ َلَقِويٌّ َعزِيزٌ  فتأمل هذا املثل الذي أمر الناس كلهم ابستماعه فمن مل [ 11,  10احل ]{ َقْدرِِه ِإنَّ اّلِلَّ

أسبابه أبصح برهان يف أوجز عبارة وأحسنها يستمعه فقد عصى أمره كيف تضمن إبطال الشرك و 
 وأحالها وأسجل على عميع لهلة املشركني أهنم
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لو اجتمعوا كلهم يف صعيد واحد وساعد بعضهم بعضا وعاونه أببلغ املعاونة لعجزوا عن خلق ذابب 
إله أضعف واحد مث بني ضعفهم وعجزهم عن استنقاذ ما يسلبهم الذابب إايه حني يسقط عليهم فأي 

من هذا اإلله املطلوب ومن عابده الطالب نفعه وخريه فهل قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه 
 .لهلة هذا شأهنا

فأقام سببانه حجة التوحيد وبني إفك أهل الشرك واإلحلاد أبعذب ألفاظ وأحسنها مل يستكرهها 
ال نقص بل بلغت يف احلسن والفصاحة غموض ومل يشنها تطويل ومل يعبها تقصري ومل تزر هبا زايدة و 

والبيان واإلجياز ماال يتوهم متوهم وال يظن ظان أن يكون أبلغ يف معناها منها وحتتها من املعىن اجلليل 
 .القدر العظيم الشرف البالغ يف النفع ما هو أجل من األلفاظ

من عنده وكالمه الذي ومن ذلك احتجاجه سببانه على نبوة رسوله وصبة ما جاء به من الكتاب وأنه 
ُتْم يف رَْيٍب ممَّا نـَزَّْلَنا َعَلى َعْبِد َا فَْأتُوا }: يتكلم به وأنه ليس من صنعة البشر وال من كالمهم بقوله َوِإْن ُكنـْ

ُتْم َصاِدِقنيَ   [ .51البقرة]{ ِبُسورٍَة مِ ْن ِمْثِلِه َواْدُعوا ُشَهَداءَُكْم ِمْن ُدوِن اّلِلَِّ ِإْن ُكنـْ

(5/061) 

 
 

فأمر من اراتب يف هذا القرلن الذي نزله على عبده وأنه كالمه أن َييت بسورة واحدة مثله وهذا يتناول 
 .أقصر سورة من سوره مث فسح له إن عجز عن ذلك أن يستعني مبن أمكنه االستعانة به من املخلوقني

{ من دون هللا إن كنتم صادقنيأم يقولون افرتاه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم }وقال تعاىل 



تَـَراُه ُقْل فَْأُتوا ِبَعْشِر ُسَوٍر ِمْثِلِه ُمْفتَـَراَيٍت َواْدُعوا َمِن اْسَتطَْعُتْم ِمْن ُدوِن }وقال [ 11يونس] َأْم يـَُقوُلوَن افـْ
ُتْم َصاِدِقنيَ  ْلَيْأتُوا حبَِديٍث ِمْثِلِه ِإْن َكانُوا َأْم يـَُقوُلوَن تـََقوََّلُه َبْل ال يـُْؤِمُنو }وقال [ 71هود]{ اّلِلَِّ ِإْن ُكنـْ َن فـَ

 مث أسجل سببانه عليهم إسجاال عاما يف[ 11-10الطور]{ َصاِدِقنيَ 

(5/061) 

 
 

ُقْل لَِئِن اْجَتَمَعِت اأِلْنُس َواجلِْنُّ َعَلى }كل زمان ومكان بعجزهم عن ذلك ولو تظاهر عليه الثقالن فقال 
فانظر أي موقع [ 11اإلسراء]{ ْلُقْرلِن ال َيَُْتوَن مبِْثِلِه َوَلْو َكاَن بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض َظِهرياً َأْن َيَُْتوا مبِْثِل َهَذا ا

يقع من األمساع والقلوب هذا احلجاج القاطع اجلليل الواضح الذي ال جيد طالب احلق ومؤثره ومريده 
 .صح منه برها ا وال أبلغ منه بيا اعنه حميدا وال فوقه مزيدا وال وراءه غاية وال أظهر منه لية وال أ

بَـُّروا اْلَقْوَل َأْم }وقال يف إثبات نبوة رسوله ابعتبار التأمل ألحواله وأتمل دعوته وما جاء به  َلْم َيدَّ َأفـَ
لون به جنة بل جاءهم ابحلق َجاَءُهْم َما مَلْ َيَِْت لاَبَءُهُم اأَلوَِّلنَي َأْم مَلْ يـَْعرُِفوا َرُسوهَلُْم فـَُهْم َلُه ُمْنِكُروَن أم يقو 

فدعاهم سببانه إىل تدبر القول وأتمل حال القائل فإن  [ 61-14املؤمنون]{ وأكثرهم للبق كارهون
 كون القول للشيء كذاب وزورا يعلم من نفس القول اترة وتناقضه واضطرابه وظهور شواهد الكذب عليه

(5/061) 

 
 

ويعرف من حال القائل اترة فإن املعروف ابلكذب  فالكذب ابد على صفباته وابد على ظاهره وابطنه
والفجور واملكر واخلداع ال تكون أقواله إال مناسبة ألفعاله وال يتأتى منه من القول والفعل ما يتأتى من 
البار الصادق املربأ من كل فاحشة وغدر وكذب وفجور بل قلب هذا وقصده وقوله وعمله يشبه بعضه 

وقصده يشبه بعضه بعضا فدعاهم سببانه إىل تدبر القول وأتمل سرية  بعضا وقلب ذلك وقوله وعمله
 .القائل وأحواله وحينئذ تتبني هلم حقيقة األمر وأن ما جاء به يف أعلى مراتب الصدق

ُ َما تـََلْوتُُه َعَلْيُكْم َوال َأْدرَاُكْم ِبِه فـََقْد لَِبْثُت ِفيُكْم ُعُمراً }وقال تعاىل  ْبِلِه َأَفال تـَْعِقُلونَ  ُقْل َلْو َشاَء اّلِلَّ { ِمْن قـَ
فتأمل هاتني احلجتني القاطعتني حتت هذا اللفظ الوجيز إحدامها أن هذا من هللا ال من [ 76يونس]

 قبلي وال هو مقدور يل وال من جنس مقدور البشر وأن هللا سببانه وتعاىل

(5/014) 



 

ن من تالوته عليكم ومل تتمكنوا من لو شاء ألمسك عنه قليب ولساين وأمساعكم وأفهامكم فلم أمتك
 .درايته وفهمه
أين قد لبثت فيكم عمري إىل حني أتيتكم به وأنتم تشاهدوين وتعرفون حايل وتصببوين : احلجة الثانية

حضرا وسفرا وتعرفون دقيق أمري وجليله وتتبققون سرييت هل كانت سرية من هو من أكذب اخللق 
أظلم وال أقبح سرية ممن جاهر ربه وخالفه ابلكذب والفرية عليه وأفجرهم وأظلمهم فإنه ال أكذب وال 

 .وطلب إفساد العامل وظلم النفوس والبغي يف األرض بغري احلق
هذا وأنتم تعلمون أين مل أكن أقرأ كتااب وال أخطه بيميين وال صاحبت من أتعلم منه بل صببتكم أنتم يف 

مم وامللوك وغريها ما مل أشارككم فيه بوجه مث جئتكم أسفاركم ملن تتعلمون منه وتسألونه عن أخبار األ
 .هبذا النبأ العظيم الذي فيه علم األولني واآلخرين وعلم ما كان وما سيكون على التفصيل

(5/017) 

 
 

َا }وقال تعاىل . فأي برهان أوضح من هذا وأي عبارة أفصح وأوجز من هذه العبارة املتضمنة له ِإمنَّ
ْم بـَنْيَ ٍة َأْن تـَُقوُموا ّلِِلَِّ َمثْـىَن َوفـَُراَدى مثَّ تـَتَـَفكَُّروا َما ِبَصاِحِبُكْم ِمْن ِجنٍَّة ِإْن ُهَو ِإالَّ َنِذيٌر َلكُ َأِعُظُكْم ِبَواِحدَ 

: أحدمها: وملا كان لإلنسان الذي يطلب معرفة احلق والصواب حالتان[ 06سبأ]{ َيَدْي َعَذاٍب َشِديدٍ 
 .أن يكون  اظرا مع نفسه

 .أن يكون مناظرا لغريه: انيةوالث
أمرهم خبصلة واحدة وهي أن يقوموا هلل إثنني إثنني فيتناظران ويتساءالن بينهما وواحدا واحدا يقوم كل 
واحد مع نفسه فيتفكر يف أمر هذا الداعي وما يدعو إليه ويستدعي أدلة الصدق والكذب ويعرض ما 

 .حلجاج اجلليل واإلنصاف البني والنصح التامفهذا هو ا. جاء به عليها ليتبني له حقيقة احلال

(5/015) 

 
 

َوَضَرَب لََنا َمَثالً َوَنِسَي َخْلَقُه قَاَل َمْن حُيِْيي اْلِعظَاَم َوِهَي رَِميٌم ُقْل }وقال سببانه يف تثبيت أمر البعث 
 .إىل لخر السورة[ 11,  11يس]{ حُيِْييَها الَِّذي أَْنَشَأَها َأوََّل َمرٍَّة َوُهَو ِبُكلِ  َخْلٍق َعِليمٌ 

فلو رام أعلم البشر وأفصبهم وأقدرهم على البيان أن َييت أبحسن من هذه احلجة أو مبثلها يف ألفاظ 



تشابه هذه األلفاظ يف اإلجياز واالختصار ووضوح الداللة وصبة الربهان أللفى نفسه ظاهر العجز 
 .منقطع الطمع يستبي الناس من ذلك

{ َوَنِسَي َخْلَقهُ }ذه احلجة بسؤال أورده امللبد اقتضى جوااب فكان يف قوله سببانه فإنه سببانه افتتح ه
ما وىف ابجلواب وأقام احلجة وأزال الشبهة لوال ما أراد سببانه من أتكيد حجته وزايدة تقريرها وذلك 

ذكر خلقه أنه سببانه أخرب أن هذا امللبد السائل عن هذه املسألة لو مل ينس خلق نفسه وبدأ كونه و 
َوَنِسَي }لكانت فكرته فيه كافية يف جوابه مسكتة له عن هذا السؤال مث أوضح سببانه ما تضمنه قوله 

 [ .11يس]{ ُقْل حُيِْييَها الَِّذي أَْنَشَأَها َأوََّل َمرَّةٍ }: وصرح به جوااب له عن مسألته فقال{ َخْلَقهُ 

(5/011) 

 
 

وىل على النشأة األخرى إذ كل عاقل يعلم علما ضروراي أن فاحت  ابإلبداء على اإلعادة وابلنشأة األ
وملا كان . من قدر على هذه قدر على هذه وأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن األوىل أعجز وأعجز

{ َوُهَو ِبُكلِ  َخْلٍق َعِليمٌ }اخللق يستلزم قدرة اخلالق على خملوقه وعلمه بتفاصيل خلقه اتبع ذلك بقوله 
 .هو عليم ابخللق األول وتفاصيله وجزئياته ومواده وصورته وعلله األربعف[ 11يس]

وكذلك هو عليم ابخللق الثاين وتفاصيله ومواده وكيفية إنشائه فإن كان اتم العلم كامل القدرة كيف 
 يتعذر عليه أن حييي العظام وهي رميم مث أكد األمر حبجة قاهرة وبرهان

(5/010) 

 
 

ؤال ملبد لخر يقول العظام إذا صارت رميما عادت طبيعتها ابردة ايبسة ظاهر يتضمن جوااب عن س
واحلياة ال بد أن تكون مادهتا وحاملها طبيعته حارة رطبة لتقبل صورة احلياة فتوىل سببانه جواب هذا 

اأَلْخَضِر الَِّذي َجَعَل َلُكْم ِمَن الشََّجِر }: السؤال مبا يدل على أمر البعث ففيه الدليل واجلواب معا فقال
ُتْم ِمْنُه ُتوِقُدونَ  فأخرب سببانه إبخراج هذا العنصر الذي هو يف غاية احلرارة [ 14يس]{  َاراً فَِإَذا أَنـْ

واليبوسة من الشجر األخضر املمتلئ ابلرطوبة والربودة فالذي خيرج الشيء من ضده وتنقاد له مواد 
أنكره امللبد ودفعه من إحياء العظام وهي  املخلوقات وعناصرها وال تستعصي عليه هو الذي يفعل ما

مث أكد هذا أبخذ الداللة من الشيء األجل األعظم على األيسر األصغر وأن كل عاقل يعلم أن . رميم
 .من قدر على العظيم اجلليل فهو على ما دونه بكثري أقدر وأقدر



(5/015) 

 
 

َأَولَْيَس الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت }فمن قدر على محل قنطار فهو على محل أوقية أشد اقتدارا فقال 
فأخرب سببانه أن الذي أبدع السموات واألرض على [ 17يس]{ َواأَلْرَض ِبَقاِدٍر َعَلى َأْن خَيُْلَق ِمثْـَلُهمْ 

جاللتهما وعظم شأهنماوكرب أجسامهما وسعتهما وعجيب خلقتهما أقدر على أن حييي عظاما قد 
خَلَْلُق السََّماَواِت َواأَلْرِض َأْكبَـُر ِمْن }: األوىل كما قال يف موضع لخر صارت رميما فريدها إىل حالتها

َأَومَلْ يـََرْوا َأنَّ اّلِلََّ الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت }وقال [ 51غافر]{ َخْلِق النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال يـَْعَلُمونَ 
مث [ . 11األحقاف]{ اِدٍر َعَلى َأْن حُيِْيَي اْلَمْوَتى بـََلى ِإنَُّه َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقِديرٌ َواأَلْرَض َومَلْ يـَْعَي خبَْلِقِهنَّ بِقَ 

أخذ سببانه ذلك وبينه بيا ا لخر يتضمن مع إقامة احلجة دفع شبهة كل ملبد وجاحد وهو أنه ليس 
ستقالل ابلفعل بل ال بد يف فعله مبنزلة غريه الذي يفعل ابآلالت والكلفة والتعب واملشقة وال ميكنه اال

 معه من للة

(5/016) 

 
 

ومشارك ومعني بل يكفي يف خلقه ملا يريد أن خيلقه ويكونه نفس إرادته وقوله للمكون كن فإذا هو كائن  
 .كما شاءه وأراده

 .فأخرب عن نفاذ مشيئته وإرادته وسرعة تكوينه وانقياد املكون له وعدم استعصائه عليه
{ َوِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ }: باره أن ملكوت كل شيء بيده فيتصرف فيه بفعله وهوقولهمث ختم هذه احلجة إبخ

فتبارك الذي تكلم هبذا الكالم الذي عمع يف نفسه بوجازته وبيانه وفصاحته وصبة برهانه  [ 11يس]
كل ما تلزم احلاجة إليه من تقرير الدليل وجواب الشبهة ودحض حجة امللبد وإسكات املعاند أبلفاظ 

 . أعذب منها عند السمع وال أحلى منها ومن معانيها للقلب وال أنفع من مثرهتا للعبدال
 :ومن هذا قوله سببانه

(5/011) 

 
 



ُعوثُوَن َخْلقاً َجِديداً ُقْل ُكونُوا ِحَجارًَة َأْو َحِديداً أَ } ْكبـُُر يف ْو َخْلقاً ممَّا يَ َوقَاُلوا أَِإَذا ُكنَّا ِعظَاماً َورُفَااتً أَِإ اَّ َلَمبـْ
ْنِغُضوَن ِإلَْيَك رُُؤوَسُهْم َويـَقُ  وُلوَن َمىَت ُهَو ُصُدورُِكْم َفَسيَـُقوُلوَن َمْن يُِعيُد َا ُقِل الَِّذي َفَطرَُكْم َأوََّل َمرٍَّة َفَسيـُ

-55اإلسراء]{ ِبثْـُتْم ِإالَّ َقِليالً ُقْل َعَسى َأْن َيُكوَن َقرِيباً يـَْوَم َيْدُعوُكْم فـََتْسَتِجيُبوَن حبَْمِدِه َوَتظُنُّوَن ِإْن لَ 
فتأمل ما أجيبوا به عن كل سؤال على التفصيل فإهنم قالوا أوال إذا كنا عظاما ورفاات أئنا ملبعوثون [ 01

خلقا جديدا فقيل هلم يف جواب هذا السؤال إن كنتم تزعمون أنه ال خالق لكم وال رب فهال كنتم خلقا 
واحلديد أو ما هو أكرب يف صدوركم من ذلك فإن قلتم لنا رب خالق  جديدا ال يفنيه املوت كاحلجارة

خلقنا على هذه الصفة وأنشأ ا هذه النشأة اليت ال تقبل البقاء ومل جيعلنا حجارة وال حديدا فقد قامت 
 .عليكم احلجة إبقراركم فما الذي حيول بني خالقكم ومنشئكم وبني إعادتكم خلقا جديدا

(5/011) 

 
 

ر لخر وهو أنكم لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكرب منهما لكان قادرا على أن وللبجة تقري
 .يفنيكم وحييل ذواتكم وينقلها من حال إىل حال

ومن قدر على التصرف يف هذه األجسام مع شدهتا وصالبتها ابإلفناء واإلحالة ونقلها من حال إىل 
 .حالته ونقله من حال إىل حالحال فما يعجزه عن التصرف فيما هو دوهنا إبفنائه وإ

فأخرب سببانه أهنم يسألون سؤاال لخر بقوهلم من يعيد ا إذا استبالت أجسامنا وفنيت فأجاهبم بقوله 
َمْن حُيِْيي اْلِعظَاَم }وهذا اجلواب نظري جواب قول السائل [ 57اإلسراء]{ ُقِل الَِّذي َفَطرَُكْم َأوََّل َمرَّة}

ما أخذهتم احلجة ولزمهم حكمها ومل جيدوا عنها معدال انتقلوا إىل سؤال لخر فل[ 11يس]{ َوِهَي رَِميمٌ 
 :يتعللون به كما يتعلل املقطوع ابحلجاج مبثل ذلك وهو قوهلم مىت هو فأجيبوا بقوله

(5/011) 

 
 
[ 57,  55اإلسراء]{ عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون حبمده وتظنون إن لبثتم إال قليال}

َرَك ُسدًى َأمَلْ َيُك نُْطَفًة ِمْن َميِنٍ  مُيْىَن مثَّ َكاَن َعَلَقًة َفَخَلَق }قوله سببانه  ومن هذا ْنَساُن َأْن يـُتـْ َأحَيَْسُب اأْلِ
[ 16-04القيامة]{ َفَسوَّى فجعل منه الزوجني الذكر واألنثى أَلَْيَس َذِلَك ِبَقاِدٍر َعَلى َأْن حُيِْيَي اْلَمْوَتى

على أنه ال يرتك اإلنسان مهمال معطال عن األمر والنهي والثواب والعقاب وأن حكمته فاحت  سببانه 
وقدرته أتىب ذلك فإن من نقله من نطفة مين إىل العلقة مث إىل املضغة مث خلقه وشق مسعه وبصره وركب 



غاية فيه احلواس والقوى والعظام واملنافع واألعصاب والرابطات اليت هي أسره وأتقن خلقه وأحكمه 
اإلحكام وأخرجه على هذا الشكل والصورة اليت هي أمت الصور وأحسن األشكال كيف يعجز عن 

إعادته وإنشائه مرة اثنية أم كيف تقتضي حكمته وعنايته به أن يرتكه سدى فال يليق ذلك حبكمته وال 
 .تعجز عنه قدرته
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ن أوجز منه والبيان اجلليل الذي ال يتوهم فانظر إىل هذااحلجاج العجيب ابلقول الوجيز الذي ال يكو 
 .أوضح منه ومأخذه القريب الذي ال تقع الظنون على أقرب منه

َلْو َأَرْد َا َأْن نـَتَِّخَذ هَلْواً }وكذلك ما احت  به سببانه على النصارى مبطال لدعوى إهلية املسيح كقوله 
فأخرب أن هذا الذي أضافه من نسبة الولد إىل هللا من [ 71األنبياء]{ الختََّْذ َاُه ِمْن َلُد اَّ ِإْن ُكنَّا فَاِعِلنيَ 

مشركي العرب والنصارى غري سائغ يف العقول إذا أتمله املتأمل ولو أراد هللا أن يفعل هذا لكان يصطفي 
لنفسه وجيعل هذا الولد املتخذ من اجلوهر األعلى السماوي املوصوف ابخللوص والنقاء من عوارض 

ل على الثبات والبقاء ال من جوهر هذا العامل الفاين الدائر الكثري األوساخ واألد اس البشر اجملبو 
َبْل نـَْقِذُف اِبحْلَقِ  َعَلى اْلَباِطِل }واألقذار وملا كان هذا احلجاج كما ترى يف هذه القوة واجلاللة أتبعه بقول 

َيْدَمُغُه فَِإَذا ُهَو زَاِهقٌ   [71األنبياء]{ فـَ
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ُ َأْن يـَتَِّخَذ َوَلداً الْصطََفى ممَّا خَيُْلُق َما َيَشاءُ } هذا قوله ونظري َما }وقال سببانه [ 0الزمر]{ َلْو َأرَاَد اّلِلَّ
يَقٌة َكا َا َيَُْكالِن الطََّعامَ  ْبِلِه الرُُّسُل َوأُمُُّه ِصدِ  ُ  اْنظُْر  اْلَمِسيُح اْبُن َمْرمَيَ ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قـَ َكْيَف نـُبَـنيِ 

وقد تضمنت هذه احلجة دليلني ببطالن إهلية املسيح [ 15املائدة]{ هَلُُم اآْلايِت مثَّ اْنظُْر َأىنَّ يـُْؤَفُكونَ 
حاجتهما إىل الطعام والشراب وضعف بنيتهما عن القيام بنفسهما بل هي حمتاجة فيما : وأمه أحدمها

 .ه ال يكون إهلا إذ من لوازم اإلله أن يكون غنيايقيمها إىل الغذاء والشراب واحملتاج إىل غري 
أن الذي َيكل الطعام يكون منه ما يكون من اإلنسان من الفضالت القذرة اليت يستبي : الثاين

 .اإلنسان من نفسه وغريه حال انفصاهلا عنه بل يستبي من التصريح بذكرها
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ل الطعام الذي ينتقل الذهن منه إىل ما يلزمه من هذه وهلذا وهللا أعلم كىن سببانه عنها بالزمها من أك
ولو كان يليق به ذلك أو . الفضلة فكيف يليق ابلرب سببانه أن يتخذ صاحبة وولدا من هذا اجلنس

ميكن لكان األوىل به أن يكون من جنس ال َيكل وال يشرب وال يكون منه الفضالت املستقذرة اليت 
 .يستبي منها ويرغب عن ذكرها

ر ما تضمنه هذا الكالم الوجيز البليغ املشتمل على هذا املعىن العظيم اجلليل الذي ال جيد سامعه فانظ
 .مغمزا له وال مطعنا فيه وال تشكيكا وال سؤاال يورده عليه بل َيخذ بقلبه ومسعه

َر َأَحُدُهْم مبَا َضَرَب لِلرَّمْحَِن َمَثالً َظلَّ وَ }ومن ذلك قوله تعاىل  ْجُهُه ُمْسَود اً َوُهَو َكِظيٌم َأَوَمْن يـَُنشَّأُ َوِإَذا ُبشِ 
ُر ُمِبنيٍ  احت  سببانه على هؤالء الذين جعلوا له [ 71,  71الزخرف]{ يف احْلِْلَيِة َوُهَو يف اخلَِْصاِم َغيـْ

البنات أبن أحدهم ال يرضى ابلبنات وإذا بشر ابألنثى حصل له من احلزن والكآبة ما ظهر منه السواد 
 جهه فإذا كان أحدكمعلى و 
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مث ذكر [ 65النبل]{ َوجَيَْعُلوَن ّلِِلَِّ َما َيْكَرُهونَ }ال يرضى ابإل اث بناات فكيف جتعلوهنا يل كما قال تعاىل 
سببانه ضعف هذا اجلنس الذي جعلوه له وأنه أنقص اجلنسني وهلذا حيتاج يف كماله إىل احللية 

ُر ُمِبنيٍ َأَومَ }وأضعفهما بيا ا فقال تعاىل  فأشار [ 71الزخرف]{ ْن يـَُنشَّأُ يف احْلِْلَيِة َوُهَو يف اخلَِْصاِم َغيـْ
بنشأهتن يف احللية إىل أهنن  اقصات فيبتجن إىل حلية يكملن هبا وأهنن عييات فال ينب عن حجتهن 

 .وقت اخلصومة
احللية من التزين ملن يفرتشهن ويطأهن  تعريضا مبا وضعت له{ َأَوَمْن يـَُنشَّأُ يف احْلِْلَيةِ }مع أن يف قوله 

 وتعريضا أبهنم ال ينشأن يف احلرب والطعان والشجاعة
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 .فذكر احللية اليت هي عالمة الضعف والعجز والوهن
َهَداِن  َوَحاجَُّه قـَْوُمُه قَاَل َأحُتَاجُّوين ِ يف اّلِلَِّ َوَقدْ }: ومن هذا ما حكاه سببانه يف حماجة إبراهيم قومه بقوله

وكيف أخاف ما  َوال َأَخاُف َما ُتْشرُِكوَن ِبِه ِإالَّ َأْن َيَشاَء َريبِ  َشْيئاً َوِسَع َريبِ  ُكلَّ َشْيٍء ِعْلماً َأَفال تـََتذَكَُّرونَ 
أشركتم وال ختافون أنكم أشركتم ابهلل مامل ينزل به عليكم سلطا ا فأي الفريقني أحق ابألمن إن كنتم 

[ 14,  17,  15األنعام]{ منوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم أولئك هلم األمن وهم مهتدونتعلمون الذين ل
فهذا الكالم مل خيرج يف ظاهره خمرج كالم البشر الذي يتكلفه أهل النظر واجلدال واملقايسة واملعارضة 

تائجه بل خرج يف صورة كالم خربي يشتمل على مبادئ احلجاج ومقاطعه مشريا إىل مقدمات الدليل ون
 .أبوضح عبارة وأفصبها وأقرهبا تناوال
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والغرض منه أن إبراهيم قال لقومه متعجبا مما دعوه إليه من الشرك أحتاجوين يف هللا وتطمعون أن 
تستنزلوين عن توحيده بعد أن هداين وأتكدت بصرييت واستبكمت معرفيت بتوحيده ابهلداية اليت رزقنيها 

هذه حاله يف اعتقاده أمرا من األمور عن بصرية ال يعارضه فيها ريب وال وقد علمتم أن من كانت 
 .يتخاجله فيها شك فال سبيل إىل استنزاله عنها

وأيضا فإن احملاجة واجملادلة بعد وضوح الشيء وظهوره نوع من العبث مبنزلة احملاجة يف طلوع الشمس 
 .مل تطلع بعدوقد رلها من حياجونه أبعينهم فكيف يؤثر حجاجكم له أهنا 

 وكأنه صلوات هللا وسالمه عليه يذكر أهنم{ َوال َأَخاُف َما ُتْشرُِكوَن ِبِه ِإالَّ َأْن َيَشاَء َريبِ  َشْيئاً }مث قال 
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{ ِإْن نـَُقوُل ِإالَّ اْعتَـَراَك بـَْعُض لهِلَِتَنا ِبُسوءٍ }خوفوه لهلتهم أن يناله منها معرة كما قاله قوم هود له 
فقال إبراهيم إن أصابين مكروه فليس ذلك من قبل هذه األصنام اليت عبدمتوها من دون هللا [ 50هود]

وهي أقل من ذلك فإهنا ليست مما يرجى وخياف بل يكون ذلك الذي أصابين من قبل احلي الفعال 
 .الذي يفعل ما يشاء الذي بيده الضر والنفع يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد

بانه يف هذا املقام منبها على موقع احرتاز لطيف وهو أن هلل سببانه علما يف مث ذكر سعة علمه سب
وفيكم ويف هذه اآلهلة ال يصل إليه علمي فإذا شاء أمرا من األمور فهو أعلم مبا يشاء فإنه وسع كل 



اية شيء علما فإذا أراد أن يصيبين مبكروه ال علم يل من أي جهة أاتين فعلمه حميط مبا مل أعلمه وهذا غ
 :التفويض والتربي من احلول والقوة وأسباب النجاة وأهنا بيد هللا ال بيدي وهكذا قال شعيب لقومه
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َها َوَما َيُكوُن لَنَ } ُ ِمنـْ َنا َعَلى اّلِلَِّ َكِذابً ِإْن ُعْد َا يف ِملَِّتُكْم بـَْعَد ِإْذ جَنَّا َا اّلِلَّ تَـَريـْ  َأْن ا َأْن نـَُعوَد ِفيَها ِإالَّ َقِد افـْ

ْلَنا ُ رَبُـَّنا َوِسَع رَبُـَّنا ُكلَّ َشْيٍء ِعْلماً َعَلى اّلِلَِّ تـَوَكَّ فردت الرسل العلم مبا يفعله [ 11األعراف]{ َيَشاَء اّلِلَّ
 .هللا إليه وأنه إذا شاء شيئا فهو أعلم مبا يشاؤه وال علم لنا ابمتناعه وعدم كونه

َكْيَف َأَخاُف َما َأْشرَْكُتْم َوال خَتَاُفوَن أَنَُّكْم َأْشرَْكُتْم اِبّلِلَِّ َما مَلْ وَ }مث رجع اخلليل إليهم مقررا للبجة فقال 
ُتْم تـَْعَلُمونَ   [17األنعام]{ يـُنَـزِ ْل ِبِه َعَلْيُكْم ُسْلطَا اً فََأيُّ اْلَفرِيَقنْيِ َأَحقُّ اِبأَلْمِن ِإْن ُكنـْ

ما جعلتموه هلل شريكا يف اإلهلية وهي  يقول لقومه كيف يسوغ يف عقل أو عند ذي لب أن أخاف
ليست مبوضع نفع وال ضر وأنتم ال ختافون أنكم أشركتم ابهلل يف إهليته أشياء مل ينزل هبا حجة عليكم وال 
شرعها لكم فالذي أشرك خبالقه وفاطره وابريه الذي يقر أبنه خالق السماوات واألرض ورب كل شيء 

ختلق شيئا وهي خملوقة وال متلك ألنفسها وال لعابديها ضرا وال نفعا ومليكه ومالك الضر والنفع لهلة ال 
 وال موات وال حياة وال نشورا وجعلها ندا
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له ومثال يف اإلهلية تعبد ويسجد هلا وخيضع هلا ويتقرب إليها أحق ابخلوف ممن مل جيعل مع هللا إهلا لخر 
سلطان واحلب واخلوف والرجاء فأي الفريقني أحق ابألمن بل وحده وأفرده ابإلهلية والربوبية والعظمة وال

إن كنتم تعلمون فبكم هللا سببانه بينهما أبحسن حكم خضعت له القلوب وأقرت به الفطر وانقادت 
 [15األنعام]{ الَِّذيَن لَمُنوا َومَلْ يـَْلِبُسوا ِإميَانـَُهْم ِبظُْلٍم ُأولَِئَك هَلُُم اأَلْمُن َوُهْم ُمْهَتُدونَ }له العقول فقال 

فتأمل هذا الكالم وعجيب موقعه يف قطع اخلصوم وإحاطته بكل ما وجب يف العقل أن يرد به ما دعوه 
إليه وأرادوا محله عليه وأخذه مبجامع احلجة اليت مل تبق لطاعن مطعنا وال سؤاال وملا كانت هبذه املثابة 

َنا }: فسه تعظيما لشأهنا فقالأشار سببانه بذكرها وعظمها ابإلشارة إليها وأضافها إىل ن َوتِْلَك ُحجَّتـُ
َراِهيَم َعَلى قـَْوِمِه نـَْرَفُع َدرََجاٍت َمْن َنَشاءُ  َناَها ِإبـْ  [ .11األنعام]{ لتـَيـْ
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فعلم السامع إبضافته إايها إىل نفسه أنه هو الذي فهمها خليله ولقنها إايه وعنه سببانه أخذها اخلليل 
 عز وجل ملقنها خلليله وحبيبه أن تكون قاطعة ملواد العناد قامعة ألهل الشرك وكفى حبجة يكون هللا

 .واإلحلاد
وشبيه هبذا االحتجاج القصة الثانية إلبراهيم يف حماجة املشرك الذي أخرب هللا سببانه عما جرى بينه 

َراِهيَم يف رَبِ ِه َأْن }وبينه يف قوله  َراِهيُم َريبِ َ الَِّذي حُيِْيي َأمَلْ تـََر ِإىَل الَِّذي َحاجَّ ِإبـْ ُ اْلُمْلَك ِإْذ قَاَل ِإبـْ لاَتُه اّلِلَّ
َ َيَْيت اِبلشَّْمِس ِمَن اْلَمْشِرِق فَْأِت هِبَا  َراِهيُم فَِإنَّ اّلِلَّ ُبِهَت َومُيِيُت قَاَل َأ َا ُأْحِيي َوأُِميُت قَاَل ِإبـْ ِمَن اْلَمْغِرِب فـَ

ُ ال يـَهْ   [551البقرة]{ ِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ الَِّذي َكَفَر َواّلِلَّ
فإن من أتمل موقع احلجاج وقطع اجملادل فيما تضمنته هذه اآلية وقف على أعظم برهان أبوجز عبارة 
فإن إبراهيم ملا أجاب احملاج له يف هللا أبنه الذي حييي ومييت أخذ عدو هللا معارضته بضرب من املغالطة 

 ي من يريد فقد أحيا هذا وأمات هذا فألزمه إبراهيموهو أنه يقتل من يريد ويستبق

(5/014) 

 
 

على طرد هذه املعارضة أن يتصرف يف حركة الشمس من غري اجلهة اليت َييت هللا هبا منها إذا كان بزعمه 
 .قد ساوى هللا يف اإلحياء واإلماتة

حجة إىل حجة  فإن كان صادقا فليتصرف يف الشمس تصرفا تصح به دعواه وليس هذا انتقاال من
ومن ذلك . أوضح منها كما زعم بعض النظار وإمنا هو إلزام للمدعي بطرد حجته إن كانت صبيبة

َوَأِسرُّوا }احتجاجه سببانه على إثبات علمه ابجلزئيات كلها أبحسن دليل وأوضبه وأصبه حيث يقول 
 [71امللك]{ قـَْوَلُكْم َأِو اْجَهُروا ِبِه ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدورِ 

 [70امللك]{ َأال يـَْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اخْلَِبريُ }مث قرر علمه بذلك بقوله 
وهذا من أبلغ التقرير فإن اخلالق ال بد أن يعلم خملوقه والصانع يعلم مصنوعه وإذا كنتم مقرين أبنه 

 خالقكم وخالق صدوركم وما تضمنته فكيف ختفى عليه وهي خلقه وهذا

(5/017) 

 
 



التقرير مما يصعب على القدرية فهمه فإنه مل خيلق عندهم ما يف الصدور فلم يكن يف اآلية على أصوهلم 
 .دليل على علمه هبا وهلذا طرد غالة القوم ذلك ونفوا علمه فأكفرهم السلف قاطبة

فاعلية ويف وهذا التقرير من اآلية صبيح على التقديرين أعين تقدير أن تكون من يف حمل رفع على ال
حمل نصب على املفعولية فعلى التقدير األول أال يعلم اخلالق الذي شأنه اخللق وعلى التقدير الثاين أال 

 .يعلم الرب خملوقه ومصنوعه
مث ختم احلجة ابمسني مقتضيني لثبوهتا ومها اللطيف الذي لطف صنعه وحكمته ودق حىت عجزت عنه 

اإلحاطة ببواطن األشياء وخفاايها كما أحاط بظواهرها فكيف األفهام واخلبري الذي انتهى علمه إىل 
 .خيفى على اللطيف اخلبري ماحتويه الضمائر وختفيه الصدور

 ومن هذا احتجاجه سببانه على املشركني ابلدليل

(5/015) 

 
 

وا ِمْن َأْم ُخِلقُ }املقسم احلاصر الذي ال جيد سامعه إىل رده وال معارضته سبيال حديث يقول تبارك وتعاىل 
فتأمل هذا [ 15,  16الطور]{ َغرْيِ َشْيٍء َأْم ُهُم اخْلَاِلُقوَن َأْم َخَلُقوا السََّماَواِت َواأْلَْرَض َبْل ال يُوِقُنونَ 

الرتديد واحلصر املتضمن إلقامة احلجة أبقرب طريق وأفصح عبارة يقول تعاىل هؤالء خملوقون بعد أن مل 
قهم فهذا من احملال املمتنع عند كل من له فهم وعقل أن يكون يكونوا فهل خلقوا من غري خالق خل

 .مصنوع من غري صانع وخملوق من غري خالق
ولو مر رجل أبرض قفر ال بناء فيها مث مر هبا فرأى فيها بنيا ا وقصورا وعمارات حمكمة مل يتخاجله شك 

 .وال ريب أن صانعا صنعها وابنيا بناها
ضا من املستبيل أن يكون العبد موجدا خالقا لنفسه فإن من ال يقدر أن مث قال أم هم اخلالقون وهذا أي

يزيد يف حياته بعد وجوده وتعاطيه أسباب احلياة ساعة واحدة وال أصبعا وال ظفرا وال شعرة كيف يكون 
 .خالقا لنفسه يف حال عدمه

(5/011) 

 
 

احلق الذي يستبق عليهم  وإذا بطل القسمان تعني أن هلم خالقا خلقهم وفاطرا فطرهم فهو اإلله
َأْم َخَلُقوا }فإن قيل فما موقع قوله . العبادة والشكر فكيف يشركون به إهلا غريه وهو وحده اخلالق هلم



 [16الطور]{ السََّماَواِت َواأَلْرضَ 
من هذه احلجة قيل أحسن موقع فإنه بني ابلقسمني األولني أن هلم خالقا وفاطرا وأهنم خملوقون وبني 

الثالث أهنم بعد أن وجدوا وخلقوا فهم عاجزون غري خالقني فإهنم مل خيلقوا نفوسهم ومل خيلقوا ابلقسم 
السموات واألرض وأن الواحد القهار الذي ال إله غريه وال رب سواه هو الذي خلقهم وخلق السموات 

 .واألرض فهو املتفرد خبلق املسكن والساكن خبلق العامل العلوي والسفلي وما فيه
اَي قـَْوِم اتَِّبُعوا اْلُمْرَسِلنَي اتَِّبُعوا َمْن ال }هذا ما حكاه هللا سببانه عن حماجة صاحب يس لقومه بقوله ومن 

 [54,  57يس]{ َيْسأَُلُكْم َأْجراً َوُهْم ُمْهَتُدونَ 
ه فنبه على موجب االتباع وهو كون املتبوع رسوال ملن ال ينبغي أن خيالف وال يعصى وأنه على هداية ونب

 على

(5/010) 

 
 

انتفاء املانع وهو عدم سؤال األجر فال يريد منكم دنيا وال رايسة فموجب االتباع كونه مهتداي واملانع 
 .منه منتف وهو طلب العلو يف األرض والفساد وطلب األجر

 [55يس]{ َوَما يلَ ال َأْعُبُد الَِّذي َفَطَرين }: مث قال
لنفسه أتليفا هلم ونبه على أن عبادة العبد ملن فطره أمر واجب أخرج احلجة عليهم يف معرض املخاطبة 

يف العقول مستهجن تركها قبيح اإلخالل هبا فإن خلقه لعبده أصل إنعامه عليه ونعمة كلها بعد اتبعة 
إلجياده وخلقه وقد جبل هللا العقول والفطر على شكر املنعم وحمبة احملسن وال يلتفت إىل ما يقوله نفاة 

 والتقبيحالتبسني 

(5/015) 

 
 

يف ذلك فإنه من أفسد األقوال وأبطلها يف العقول والفطر والشرائع مث أقبل عليهم خموفا هلم ختويف 
 [55يس]{ َوِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ }: الناصح فقال

ُذ ِمْن ُدونِِه لهلَِ }: مث أخرب عن اآلهلة اليت تعبد من دونه أهنا ابطلة وأن عبادهتا ابطلة فقال ًة ِإْن يُرِْدِن أََأختَِّ
 [ .51يس]{ الرَّمْحَُن ِبُضرٍ  ال تـُْغِن َعينِ  َشَفاَعتـُُهْم َشْيئاً َوال يـُْنِقُذونِ 



(5/016) 

 
 

فإن العابد يريد من معبوده أن ينفعه وقت حاجته إليه وإمنا إذا أرادين الرمحن الذي فطرين بضر مل يكن 
لضر وال من اجلاه واملكانة عنده ما يشفع يل إليه ألختلص هلذه اآلهلة من القدرة ما ينقذوين هبا من ذلك ا
إن عبدت من دون [ 50يس]{ ين ِ ِإذاً َلِفي َضالٍل ُمِبنيٍ }: من ذلك الضر فبأي وجه يستبق العبادة و

 .هللا مما هذا شأنه
 .وهذا الذي ذكر اه من حجاج القرلن يسري من كثري وإمنا نبهنا على ما مل يذكر منه

يتضمن األدلة العقلية والرباهني القطعية اليت ال مطمع يف التشكيك واألسئلة عليها إال  واملقصود أنه
 :واملتأول ال ميكنه أن يقيم على مبطل حجة نقلية وال عقلية. ملعاند مكابر

(5/011) 

 
 

 .أما النقل فألنه عنده قابل للتأويل وهو ال يفيد اليقني
ابلقواعد اليت قادته إىل أتويل النصوص وإخراجها من  وأما العقل فألنه قد خرج عن صرحيه وموجبه

 .ظواهرها وحقائقها فصارت تلك القواعد الباطلة حجااب بينه وبني العقل والسمع
 .فإذا احت  على خصمه حبجة عقلية  ازعه خصمه يف مقدماهتا مبا سلم له من القواعد اليت خيالفها

ا أبطله ابلتأويل مل يبق معه معقول صريح حيت  به فإن املعقول الصريح هو ما دلت عليه النصوص فإذ
 .على خصمه كما مل يبق معه منقول صبيح

 فإنه قد عرض املنقول للتأويل واملعقول الصريح خرج عنه ابلذي ظن أنه معقول
ومثال هذا أن العقل الصريح الذي ال يكذب وال يغلط قد حكم حكما ال يقبل الغلط أن كل ذاتني 

 إما أن تكون كل منهما مباينة لألخرى أو حمايثة هلا قائمتني أبنفسهما

(5/011) 

 
 

وأنه ميتنع أن تكون هذه الذات قائمة بنفسها وهذه قائمة بنفسها وإحدامها ليست فوق األخرى وال 
حتتها وال عن ميينها وال عن يسارها وال خلفها وال أمامها وال متصلة هبا وال منفصلة عنها وال جماورة هلا 



 .يثة وال داخلة فيها وال خارجة عنهاوال حما
فإذا خولف مقتضى هذا املعقول الصريح ودفع موجبه فأي دليل عقلي احت  به املخالف بعد هذاعلى 

 .مبطل أمكنه دفعه مبا دفع هو به حكم هذاالعقل
 .هذا من حكم الوهم ال من حكم العقل: فإذا قال اجلهمي
 .العقل هذا أيضا من حكم الوهم فيما احت  به عليه من قضااي: قال له خصمه

 .فإنك لو قلت إن يف النفس حاكمني الوهم والعقل
فإذا ادعيت فيما تشهد به العقول والفطر أنه من حكم الوهم كان ادعاء ذلك فيما هو دون هذه 

 .القضية بكثري أقرب وأقرب وأمثلة ذلك ال يتسع هلا هذا املوضع
أويل عليه وجدهتا خمالفة لصريح العقل ومن خالف صريح العقل وإذا أتملت القواعد احلاملة ألرابب الت

 .مل تقم له حجة عقلية وال مسعية وابهلل التوفيق

(5/011) 

 
 

 يف األسباب اجلالبة للتأويل: الفصل احلادي والعشرون
 اثنان من املتكلم واثنان من السامع: وهي أربعة أسباب

 وإما سوء قصده إما نقصان بيانه: فالسببان اللذان من املتكلم
 إما سوء فهمه وإما سوء قصده: واللذان من السامع

فإذا انتفت هذه األمور األربعة انتفى التأويل الباطل وإذا وجدت أو بعضها وقع التأويل فنقول وابهلل 
 .التوفيق

 ملا كان املقصود من التخاطب التقاء قصد املتكلم وفهم

(5/544) 

 
 

إلفهام وأسعد الناس ابخلطاب ما التقى فيه فهم السامع ومراد املخاطب على حمز واحد كان أصح ا
َوَلِكنَّ }: املتكلم وهذا هو حقيقة الفقه الذي أثىن هللا ورسوله به على أهله وذم من فقده فقال تعاىل

{ َن َحِديثاً َفَماِل َهُؤالِء اْلَقْوِم ال َيَكاُدوَن يـَْفَقُهو }: وقال[ 1املنافقون]{ اْلُمَناِفِقنَي ال يـَْفَقُهونَ 



وقال النيب [ 11األنعام]{ َقْد َفصَّْلَنا اآلايِت ِلَقْوٍم يـَْفَقُهونَ }: وقال يف الثناء على أهله[ 11النساء]
 ".من يرد هللا به خريا يفقهه يف الدين : " ملسو هيلع هللا ىلص

(5/547) 

 
 

ود املتكلم من كالمه وهذا فالفقه فهم مقص" إن كنت ألعدك من فقهاء املدينة : "وقال لزايد بن لبيد
 .األمر زائد على جمرد الفهم

فإذا كان املتكلم قد وىف البيان حقه وقصد إفهام املخاطب وإيضاح املعىن له وإحضاره يف ذهنه فوافق 
 من

(5/545) 

 
 

املخاطب معرفة بلغة املتكلم وعرفه املطرد يف خطابه وعلم من كمال نصبه أنه ال يقصد خبطابه التعمية 
 .لغاز مل خيف عليه معىن كالمه ومل يقع يف قلبه شك يف معرفة مرادهواإل

وإن كان املتكلم قد قصر يف بيانه وخاطب السامع أبلفاظ جمملة حتتمل عدة معان ومل يتبني له ما أراده 
منها فإن كان عاجزا أتى السامع من عجزه ال من قصده وإن كان قادرا عليه ومل يفعله حيث ينبغي فعله 

 .لسامع من سوء قصدهأتى ا
وقد حيسن ذلك من املتكلم إذا كان يف التعمية على املخاطب مصلبة راجبة فيتكلم ابجململ ليجعل 
لنفسه سبيال إىل تفسريه مبا يتخلص به أو ليوهم السامع أنه أراد ما خياف إفهامه إايه أو لغري ذلك من 

لبيان وهذا من خاصة العقل وقد قال األسباب اليت حيسن معها التعريض والكناية واخلطاب بضد ا
 [ .515البقرة]{ َوال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما َعرَّْضُتْم ِبِه ِمْن ِخْطَبِة النِ َساءِ }: تعاىل

(5/541) 

 
 

وقد عرض إبراهيم اخلليل للجبار بقوله عن امرأته " إن يف املعاريض ملندوحة عن الكذب"ويف احلديث 
وعرض الصديق ملن " حنن من ماء: "الذي سأله يف طريقه ممن أنتم فقالهذه أخيت وعرض النيب للرجل 

 .جعل يسأله يف طريق اهلجرة من هذا معك فقال هاد يهديين السبيل



(5/540) 

 
 

فهذه املواضع وحنوها حيسن فيها ترك البيان إما بكناية عن املقصود أو تعريض عنه والفرق بينهما أنه يف 
ب مراده بلفظ أخفى ال يفهمه كل أحد فيكىن عن املعىن الذي يريده بلفظ الكناية قاصد إلفهام املخاط

أخفى من لفظه الصريح كما كىن هللا سببانه عن اجلماع ابلدخول وابملس واللمس واإلفضاء وكما يكىن 
 .عن الفرج ابهلن وحنو ذلك

ما أ ا بزان أفهم وأما التعريض فإفهام السامع معىن ويراد خالفه كالتعريض ابلقذف مثال فإذا قال 
 :السامع نفي الز ا عن نفسه ومراده إثباته للسامع كما قال احلماسي

 لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد... ليسوا من الشر يف شيء وإن ها ا 

(5/545) 

 
 

 سواهم من عميع الناس إنسا ا... كأن ربك مل خيلق خلشيته 
 . ومراده وصفهم ابلعجز واجلنبفإنه أوهم السامع تنزيههم عن الشرور ووصفهم خبشية هللا

 :ومثله قول اآلخر
 وال يظلمون الناس حبة خردل... قبيلة ال يغدرون بذمة 

 إذا صدر الوراد عن كل منهل... وال يردون املاء إال عشية 

(5/546) 

 
 

 فصل
 :وأما السببان اللذان من السامع

اوت فإن قوى األذهان كقوى األبدان فأحدمها سوء الفهم فإن درجات الفهم متفاوتة يف الناس أعظم تف
والناس متفاوتون يف هذا وهذا تفاوات ال ينضبط وقد سئل علي بن أيب طالب هنع هللا يضر هل خصكم رسول 

ال والذي فلق احلبة وبرأ النسمة إال فهما يؤتيه هللا عبدا يف كتابه وما "هللا ملسو هيلع هللا ىلص بشيء دون الناس فقال 
 ".وكان فيها العقل أي الدايت وفكاك األسرييف هذه الصبيفة 



: وكان أبو بكر الصديق أفهم األمة لكالم هللا ورسوله وهلذا ملا أشكل على عمر مع قوة فهمه قوله تعاىل
ُ لِمِننيَ }  [ .51الفتح]{ لََتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد احْلََراَم ِإْن َشاَء اّلِلَّ

(5/541) 

 
 

فأورده عليه عام احلديبية فقال له الصديق أقال " إنكم أتتونه وتطوفون به: "للصبابةوقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
لك إنك أتتيه العام قال ال قال فإنك لتيه ومطوف به فأجابه جبواب النيب وأشكل عليه قتال الصديق 

إال هللا فإذا قالوها عصموا  أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله: "ملانعي الزكاة وقد قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص
 .فإيتاء الزكاة من حقها" إال حبقها"فقال أمل يقل " مين دماءهم وأمواهلم
 بكى" إن عبدا خريه هللا بني الدنيا وبني ما عنده فاختار ما عند هللا: "وملا أخربهم النيب ملسو هيلع هللا ىلص

(5/541) 

 
 

. ول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هو املخري وكان أبو بكر أعلم األمة بهأبو بكر وقال نفديك أببنائنا وأمهاتنا فكان رس
أهنا [ 7النصر]{ ِإَذا َجاَء َنْصُر اّلِلَِّ َواْلَفْتحُ }: وكذلك فهم عمر بن اخلطاب وعبد هللا بن عباس من سورة

ق وبينهم وبني من إعالم لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حبضور أجله ولذلك كان الصبابة أعلم األمة على اإلطال
 .بعدهم يف العلم واليقني كما بينهم وبينهم يف الفضل والدين

وهلذا كان ما فهمه الصبابة من القرلن أوىل أن يصار إليه مما فهمه من بعدهم فانضاف حسن قصدهم 
 إىل حسن فهمهم فلم خيتلفوا يف التأويل يف ابب معرفة هللا

(5/541) 

 
 

وم االخر وال حيفظ عنهم يف ذلك خالف ال مشهور وال شاذ فلما حدث وصفاته وأمسائه وأفعاله والي
بعد انقضاء عصرهم من ساء فهمه وساء قصده وقعوا يف أنواع من التأويل حبسب سوء الفهم وفساد 
القصد وقد جيتمعان وقد ينفردان وإذا اجتمعا تولد من بينهما جهل ابحلق ومعاداة ألهله واستبالل 

 .ماحرم هللا منهم
ذا أتملت أصول املذاهب الفاسدة رأيت أرابهبا قد اشتقوها من بني هذين األصلني ومحلهم عليها وإ



منافسة يف رايسة أو مال أو توصل إىل عرض من أعراض الدنيا ختطبه اآلمال وتتبعه اهلمم وتشرئب إليه 
 سببانه من النفوس فيتفق للعبد شبهة وشهوة ومها أصل كل فساد ومنشأ كل أتويل ابطل وقد ذم هللا

اتبع الظن وما هتوى األنفس فالظن الشبهات وما هتوى األنفس الشهوات ومها اللذان ذكرمها يف سورة 
 :براءة يف قوله تعاىل

(5/574) 

 
 
ًة َوَأْكثـََر َأْمَواالً َوَأْوالداً فَاْسَتْمتَـُعوا خبَالِقهِ } ْبِلُكْم َكانُوا َأَشدَّ ِمْنُكْم قـُوَّ ْم فَاْسَتْمتَـْعُتْم خبَالِقُكْم  َكالَِّذيَن ِمْن قـَ

 [ .61التوبة]{ َكَما اْسَتْمَتَع الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم خبَالِقِهْم َوُخْضُتْم َكالَِّذي َخاُضوا
فذكر االستمتاع ابخلالق وهو التمتع ابلشهوات وهو نصيبهم الذي لثروه يف الدنيا على حظهم من 

 .اآلخرة
بهات فاستمتعوا ابلشهوات وخاضوا ابلشبهات فنشأ عنهما التفرق فاخلوض الذي اتبعوا فيه الش

وال َتكونُوا كال ذيَن تـََفر قوا }: املذموم الذي ذم هللا أهله يف كتابه وهنى عباده املؤمنني عن التشبه هبم فقال
َيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوهٌ َواْختَـَلُفوا ِمْن بـَْعِد َما َجاَءُهُم اْلبَـيِ َناُت َوُأولَِئَك هَلُْم َعَذاٌب َعِظيٌم يَـ  لل ]{ ْوَم تـَبـْ

 [745,  746عمران
 .قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة واالئتالف وتسود وجوه أهل الفرقة واالختالف

(5/577) 

 
 

ًة َكاَن النَّاُس أُمًَّة َواِحدَ }وأخرب سببانه أن احلامل هلم على التفرق بعد البيان إمنا هو البغي فقال تعاىل 
ُ النَِّبيِ نَي ُمَبشِ رِيَن َوُمْنِذرِيَن َوأَنـَْزَل َمَعُهُم اْلِكَتاَب اِبحْلَقِ  لَِيْبُكَم بـَنْيَ النَّاسِ  بَـَعَث اّلِلَّ  ِفيَما اْختَـَلُفوا ِفيِه َوَما فـَ

ُ الَِّذيَن لَمُنوا ِلَما اْختَـَلُفوا اْختَـَلَف ِفيِه ِإالَّ الَِّذيَن ُأوتُوُه ِمْن بـَْعِد َما َجاَءتْـُهُم اْلبَـيِ َناُت بـَْغياً بـَيْـ  نَـُهْم فـََهَدى اّلِلَّ
ُ يـَْهِدي َمْن َيَشاُء ِإىَل ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ  فأخرب سببانه أن الذين [ 571البقرة]{ ِفيِه ِمَن احْلَقِ  إبِِْذنِِه َواّلِلَّ

 .رقلمنوا هدوا ملا اختلف فيه أهل التأويل الباطل الذي أوقعهم يف االختالف والتف
نَـُهْم َوَلْوال َكِلَمٌة َسبَـَقْت ِمْن رَبِ َك ِإىَل }وقال تعاىل  َأَجٍل  َوَما تـََفرَُّقوا ِإالَّ ِمْن بـَْعِد َما َجاَءُهُم اْلِعْلُم بـَْغياً بـَيـْ

نَـُهْم َوِإنَّ الَِّذيَن ُأورِثُوا اْلِكَتاَب ِمْن بـَْعِدِهْم َلِفي َشكٍ  ِمْنُه ُمرِ  وقال [ 70الشورى]{ يبٍ ُمَسم ًى َلُقِضَي بـَيـْ
َة َوَرزَقْـَناُهْم ِمَن الطَّيِ َباِت َوَفضَّْلَناُهْم }تعاىل  َنا َبيِن ِإْسرائيَل اْلِكَتاَب َواحْلُْكَم َوالنـُّبـُوَّ َعَلى اْلَعاَلِمنَي َوَلَقْد لتـَيـْ



َناُهْم بـَيِ َناٍت ِمَن اأْلَْمِر َفَما اْختَـَلُفوا ِإالَّ ِمْن بـَْعِد َما جَ  نَـُهْم َولتـَيـْ نَـُهْم ِإنَّ رَبََّك يـَْقِضي بـَيـْ اَءُهُم اْلِعْلُم بـَْغياً بـَيـْ
 [ .76,  71اجلاثية]{ يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكانُوا ِفيِه خَيَْتِلُفونَ 

(5/575) 

 
 

فأخرب سببانه أن املختلفني ابلتأويل مل خيتلفوا خلفاء العلم الذي جاءت به الرسل عليهم وإمنا اختلفوا 
َوَلَقْد بـَوَّْأ َا َبيِن ِإْسرائيَل ُمبَـوََّأ ِصْدٍق َوَرزَقْـَناُهْم ِمَن الطَّيِ َباِت }جميء العلم وهذا كثري يف القرلن كقوله  بعد

نَـُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكانُوا ِفيِه خَيْتَ  [ 11يونس]{ ونَ ِلفُ َفَما اْختَـَلُفوا َحىتَّ َجاَءُهُم اْلِعْلُم ِإنَّ رَبََّك يـَْقِضي بـَيـْ
فهؤالء املختلفون [ 0البينة]{ َوَما تـََفرََّق الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِإالَّ ِمْن بـَْعِد َما َجاَءتْـُهُم اْلبَـيِ َنةُ }وقال تعاىل 

 .ابلتأويل بعد جميء الكتاب كلهم مذمومون واحلامل هلم على التفرق واالختالف البغي وسوء القصد

(5/571) 

 
 

 يف أنواع االختالف الناشئة عن التأويل وانقسام االختالف إىل حممود ومذموم: اين والعشرونالفصل الث
 :االختالف يف كتاب هللا نوعان

أن يكون املختلفون كلهم مذمومني وهم الذين اختلفوا ابلتأويل وهم الذين هنا ا هللا سببانه : أحدمها
وهم الذين تسود [ 745لل عمران]{ تـََفرَُّقوا َواْختَـَلُفوا َوال َتُكونُوا َكالَِّذينَ }عن التشبه هبم يف قوله 

َ نـَزََّل اْلِكَتاَب اِبحْلَقِ  َوِإنَّ الَِّذيَن }وجوههم يوم القيامة وهم الذين قال هللا تعاىل فيهم  َذِلَك أبَِنَّ اّلِلَّ
وهذا النوع . كلهم يف شقاق بعيدفجعل املختلفني  [ 716البقرة]{ اْختَـَلُفوا يف اْلِكَتاِب َلِفي ِشَقاٍق بَِعيدٍ 

هو الذي وصف هللا أهله ابلبغي وهو الذي يوجب الفرقة واالختالف وفساد ذات البني ويوقع التبزب 
 .والتباين

(5/570) 

 
 

اختالف ينقسم إهله إىل حممود ومذموم فمن أصاب احلق فهو حممود ومن أخطأه مع : والنوع الثاين
ذم موضوع عنه وهو حممود يف اجتهاده معفو عن خطئه وإن أخطأه مع اجتهاده يف الوصول إليه فاسم ال

 .تفريطه وعدوانه فهو مذموم



تَـَتَل الَِّذيَن ِمْن بـَْعِدِهْم ِمْن بـَْعِد َما َجاَءتْـُهُم اْلبَـيِ َناُت }ومن هذا النوع املنقسم قوله تعاىل  ُ َما اقـْ َوَلْو َشاَء اّلِلَّ
ُهْم مَ  ُهْم َمْن َكَفرَ َوَلِكِن اْختَـَلُفوا َفِمنـْ َما اْختَـَلْفُتْم ِفيِه ِمْن َشْيٍء }وقال تعاىل [ 551البقرة]{ ْن لَمَن َوِمنـْ

 [74الشورى]{ َفُبْكُمُه ِإىَل اّلِلَِّ 
كثريا ما يكون مع كل فرقة من أهله بعض احلق فال يقر له خصمه به بل جيبده : واالختالف املذموم

يط التأويل الباطل على النصوص اليت مع خصمه وهذا شأن إايه بغيا ومنافسة فيبمله ذلك على تسل
عميع املختلفني خبالف أهل احلق فإهنم يعلمون احلق من كل من جاء به فيأخذون حق عميع الطوائف 

 :ويردون ابطلهم فهؤالء الذين قال هللا فيهم

(5/575) 

 
 
ُ الَِّذيَن لَمُنوا ِلَما اْختَـَلُفوا ِفيِه ِمَن ا} ُ يـَْهِدي َمْن َيَشاُء ِإىَل ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ فـََهَدى اّلِلَّ { حْلَقِ  إبِِْذنِِه َواّلِلَّ
: وكان النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقول يف دعائه. فأخرب سببانه أنه هدى عباده ملا اختلف فيه املختلفون[ 571البقرة]
ادة أنت حتكم بني اللهم رب جربيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات واألرض عامل الغيب والشه"

عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون اهدين ملا اختلف فيه من احلق إبذنك إنك هتدي من تشاء إىل صراط 
 ".مستقيم

فمن هداه هللا سببانه إىل األخذ ابحلق حيث كان ومع من كان ولو كان مع من يبغضه ويعاديه ورد 
فهذا أعلم . دى ملا اختلف فيه من احلقالباطل مع من كان ولو كان مع من حيبه ويواليه فهو ممن ه

 الناس وأهداهم سبيال وأقومهم قيال وأهل هذا املسلك إذا اختلفوا فاختالفهم اختالف رمحة

(5/576) 

 
 

وهدى يقر بعضهم بعضا عليه ويواليه ويناصره وهو داخل يف ابب التعاون والتناظر الذي ال يستغين عنه 
ظر والتشاور وإعماهلم الرأي وإجالتهم الفكر يف األسباب املوصلة الناس يف أمور دينهم ودنياهم ابلتنا

إىل درك الصواب فيأيت كل منهم مبا قدحه ز اد فكره وأدركه قوة بصريته فإذا قوبل بني اآلراء املختلفة 
واألقاويل املتباينة وعرضت على احلاكم الذي ال جيور وهو كتاب هللا وسنة رسوله وجترد الناظر عن 

احلمية واستفرغ وسعه وقصد طاعة هللا ورسوله فقل أن خيفى عليه الصواب من تلك األقوال التعصب و 
وما هو أقرب إليه واخلطأ وما هو أقرب إليه فإن األقوال املختلفة ال خترج عن الصواب وما هو أقرب 



 .إليه واخلطأ وما هو أقرب إليه ومراتب القرب والبعد متفاوتة
يوجب معاداة وال افرتاقا يف الكلمة وال تبديدا للشمل فإن الصبابة مهنع هللا يضر  وهذا النوع من االختالف ال

اختلفوا يف مسائل كثرية من مسائل الفروع كاجلد مع اإلخوة وعتق أم الولد مبوت سيدها ووقوع الطالق 
 الثالث بكلمة

(5/571) 

 
 

اقص الوضوء وموجبات الغسل واحدة ويف اخللية والربية والبتة ويف بعض مسائل الراب ويف بعض نو 
وبعض مسائل الفرائض وغريها فلم ينصب بعضهم لبعض عداوة وال قطع بينه وبينه عصمة بل كانوا كل 

منهم جيتهد يف نصر قوله أبقصى ما يقدر عليه مث يرجعون بعد املناظرة إىل األلفة واحملبة واملصافاة 
ي له على معتبة وال ذم بل يدل املستفيت عليه واملواالة من غري أن يضمر بعضهم لبعض ضغنا وال ينطو 

فهذا االختالف أصبابه بني األجرين واألجر وكل . مع خمالفته له ويشهد له أبنه خري منه وأعلم منه
وهنا نوع لخر من االختالف وهو وفاق يف احلقيقة . منهم مطيع هلل حبسب نيته واجتهاده وحتريه احلق

 بعد االتفاق على جوازوهو اختالف يف االختيار واألوىل 

(5/571) 

 
 

اجلميع كاالختالف يف أنواع األذان واإلقامة وصفات التشهد واالستفتاح وأنواع النسك الذي حيرم به 
قاصد احل  والعمرة وأنواع صالة اخلوف واألفضل من القنوت أو تركه ومن اجلهر ابلبسملة أو إخفائها 

 .هو اتفاق يف احلقيقةوحنو ذلك فهذا وإن كان صورته صورة اختالف ف
 فصل

ووقوع االختالف بني الناس أمر ضروري ال بد منه لتفاوت إرادهتم وأفهامهم وقوى إدراكهم ولكن 
املذموم بغي بعضهم على بعض وعدوانه وإال فإذا كان االختالف على وجه ال يؤدي إىل التباين 

الختالف فإنه أمر ال بد منه يف والتبزب وكل من املختلفني قصده طاعة هللا ورسوله مل يضر ذلك ا
النشأة اإلنسانية ولكن إذا كان األصل واحدا والغاية املطلوبة واحدة والطريق املسلوكة واحدة مل يكد 

يقع اختالف وإن وقع كان اختالفا ال يضر كما تقدم من اختالف الصبابة فإن األصل الذي بنوا عليه 



وهو طاعة هللا ورسوله والطريق واحد وهو النظر يف  واحد وهو كتاب هللا وسنة رسوله والقصد واحد
 .أدلة القرلن والسنة وتقدميها على كل قول ورأي وقياس وذوق وسياسة

(5/571) 

 
 

يف أسباب اخلالف الواقع بني األئمة بعد اتفاقهم على أصل واحد وحتاكمهم : الفصل الثالث والعشرون
 إليه وهو كتاب هللا وسنة رسوله

هذا فصال من كالم أيب دمحم بن حزم وهو من أحسن كالمه فرأينا سياقه بلفظه قال  ذكر احلميدي يف
احلميدي قال لنا احلافظ أبو دمحم علي بن أمحد بن سعيد اليزيدي الفارسي يف بيان أصل االختالف 
الشرعي وأسبابه تطلعت النفس بعد تيقنها أن األصل املتفق عليه املرجوع إليه أصل واحد ال خيتلف 

 و ما جاء عنوه

(5/554) 

 
 

ملا رأيت وشاهدت . صاحب الشرع إما يف القرلن وإما من فعله أو قوله الذي ال ينطق عن اهلوى فيه
من اختالف علماء األمة فيما سبيله واحد وأصله غري خمتلف فببثت عن السبب املوجب لالختالف 

بث أن كل واحد من العلماء بشر ولرتك من ترك كثريا مما صح من السنن فوضح هلا بعد التفتيش والب
ينسى كما ينسى البشر وقد حيفظ الرجل احلديث وال حيضره ذكره فيفيت خبالفه وقد يعرض هذا يف لي 
القرلن أال ترى أن عمر هنع هللا يضر أمر على املنرب أال يزاد مهور النساء على عدد ذكره ميال إىل أن النيب مل يزد 

 على

(5/557) 

 
 

ُتْم ِإْحَداُهنَّ ِقْنطَاراً }ور نسائه حىت ذكرته امرأة من جانب املسجد بقوله تعاىل ذلك العدد يف مه { َولتـَيـْ
امرأة أصابت ورجل "ويف رواية أخرى " كل أحد أعلم منك حىت النساء: "فرتك قوله وقال[ 54النساء]

 علما" أخطأ



(5/555) 

 
 

 .على عدد ما فإنه مل مينع مما سواه واآلية أعم منه هنع هللا يضر أبن النيب وإن كان مل يزد يف مهور النساء
َومَحُْلُه َوِفَصالُُه َثالثُوَن }وكذلك أمر هنع هللا يضر برجم امرأة ولدت لستة أشهر فذكره علي هنع هللا يضر بقوله تعاىل 

 [75األحقاف]{ َشْهراً 
 .فرجع عن األمر برعمها[ 511البقرة]{ َواْلَواِلَداُت يـُْرِضْعَن َأْوالَدُهنَّ َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ }مع قوله 

(5/551) 

 
 

َوَأْعِرْض َعِن }وهم أن يسطو بعيينة بن حصن إذ جفا عليه حىت ذكره احلر بن قيس بقول هللا عز وجل 
 [ .711األعراف]{ اجْلَاِهِلنيَ 

(5/550) 

 
 

 .فأمسك عمر
مات رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وال ميوت حىت يكون لخر ا حىت قرئ  وهللا ما: "وقال هنع هللا يضر يوم مات رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

وقد كان علم اآلية ولكنه نسيها لعظم " فرجع عن ذلك[ 14الزمر]{ ِإنََّك َميِ ٌت َوِإنَـُّهْم َميِ ُتونَ }عليه 
 وقد يذكر العامل اآلية والسنة ولكن يتأول. اخلطب الوارد عليه

(5/555) 

 
 

صوص أو نسخ أو معىن ما وإن كان كل ذلك حيتاج إىل دليل وال شك أن الصبابة فيهما أتويال من خ
مهنع هللا يضر كانوا ابملدينة حوله جمتمعني وكانوا ذوي معايش يطلبوهنا ويف ضنك من القوت فمن حمرتف يف 
 .األسواق ومن قائم على خنله وحيضره يف كل وقت منهم طائفة إذا وجدوا أدىن فراغ مما هم بسبيله

 وقد نص على ذلك أبو هريرة فقال إن إخواين من



(5/556) 

 
 

املهاجرين كان يشغلهم الصفق ابألسواق وإن إخواين من األنصار كان يشغلهم القيام على خنلهم وكنت 
وقد قال عمر هنع هللا يضر أهلاين الصفق ابألسواق يف . امرءا مسكينا أصبب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على ملء بطين

 حديث استئذان أيب موسى وكان

(5/551) 

 
 

ملسو هيلع هللا ىلص يسأل عن املسألة وحيكم ابحلكم وَيمر ابلشيء ويفعل الشيء فيبضره من حضره ويغيب عنه من 
غاب عنه فلما مات ويل أبو بكر كان إذا جاءته القضية ليس عنده فيها نص سأل من حبضرته من 

إليه وإال اجتهد يف احلكم فيها وكان اجتهاده واجتهاد غريه  الصبابة عنها فإن وجد عندهم نصا رجع
منهم مهنع هللا يضر رجوعهم إىل نص عام أو إىل أصل إابحة متقدمة أو إىل نوع من هذا يرجع إىل أصل وال جيوز 
أن يظن أحد أن اجتهاد احد منهم هو أن يشرع شريعة ابجتهاد ما أو خيرتع حكما ال أصل له حاشاهم 

 .من ذلك
 لما ويل عمر هنع هللا يضر فتبت األمصار وتفرقتف

(5/551) 

 
 

الصبابة يف األقطار فكانت احلكومة تنزل ابملدينة أو بغريها من البالد فإن كان عند الصبابة احلاضرين 
هلا نص حكم به وإال اجتهدوا يف ذلك وقد يكون يف تلك القضية نص موجود عند صاحب لخر يف 

 .بلد لخر
مامل حيضر املصري وحضر املصري مامل حيضر الشامي وحضر الشامي مامل حيضر  وقد حضر املدين

البصري والبصري مامل حيضر الكويف والكويف مامل حيضر البصري واملدين مامل حيضر الكويف والبصري كل 
 هذا موجود يف اآلاثر وتقتضيه احلالة اليت ذكر ا من

(5/551) 



 

وحضور غريه مي مغيب الذي حضر وحضور الذي غاب مغيب بعضهم عن جملسه يف بعض األوقات 
 .فيدري كل واحد منهم ما حضره ويفوته ما غاب عنه هذا أمر مشاهد

وقد كان علم التيمم عند عمار وغريه وغاب عن عمر وابن مسعود حىت قاال ال يتيمم اجلنب ولو مل جيد 
 .املاء شهرين

 مه عائشة وال ابن عمر وال أبو هريرة على أهنموكان حكم املسح على اخلفني عند علي وحذيفة ومل تعل

(5/514) 

 
 

 .مدنيون
وكان توريث بنت االبن مع البنت عند ابن مسعود وغاب ذلك عن أيب موسى وكان حكم االستئذان 

 .عند أيب موسى وأيب سعيد اخلدري وأيب وغاب عن عمر

(5/517) 

 
 

عباس وأم سليم ومل يعلمه ابن عمر وزيد  وكان حكم اإلذن للبائض يف أن تنفر قبل أن تطوف عند ابن
 .بن اثبت

وكان حكم املتعة واحلمر األهلية عند علي وغريه ومل يعلمه ابن عباس وكان حكم الصرف عند عمر وأيب 
 .سعيد وغريمها وغاب ذلك عن طلبة وابن عباس وابن عمر

(5/515) 

 
 

وعمر فنسيه عمر سنتني فرتكهم وكذلك حكم إجالء أهل الذمة من بالد العرب كان عند ابن عباس 
 حىت ذكر بذلك فذكره فأجالهم ومثل هذا كثري فمضى الصبابة على هذا مث خلف بعدهم

(5/511) 

 
 



التابعون اآلخذون عنهم وكل طبقة من التابعني يف البالد اليت ذكر ا فإمنا تفقهوا مبن كان عندهم من 
كن ألهنم أخذوا ورووا عنهم إال اليسري مما بلغهم عن الصبابة وكانوا ال يتعدون فتاويهم ال تقليدا هلم ول

غري من كان يف بالدهم من الصبابة مهنع هللا يضر كإتباع أهل املدينة يف األكثر فتاوي ابن عمر وإتباع أهل مكة 
 .يف األكثر فتاوي ابن عباس وإتباع أهل الكوفة يف األكثر فتاوي ابن مسعود

 مصار كأيب حنيفة وسفيان وابن أيب ليلى ابلكوفة وابنمث أتى من بعد التابعني فقهاء األ

(5/510) 

 
 

 جري  مبكة ومالك وابن املاجشون ابملدينة وعثمان البيت

(5/515) 

 
 

وسوار ابلبصرة واألوزاعي ابلشام والليث مبصر فجروا على تلك الطريقة من أخذ كل واحد منهم عن 
 التابعني من أهل بلده واتبعوهم عن

(5/516) 

 
 

بابة فيما كان عندهم ويف اجتهادهم فيما ليس عندهم وهو موجود عند غريهم وال يكلف هللا نفسا الص
إال وسعها وكل من ذكر ا مأجور على ما أصاب فيه أجرين ومأجور فيما خفي عنه ومل يبلغه أجرا واحدا 

كر ا نصان ظاهرمها التعارض وقد يبلغ الرجل ممن ذ [ 71األنعام]{ ألُْنِذرَُكْم ِبِه َوَمْن بـََلغَ }قال تعاىل 
فيميل إىل أحدمها بضرب من الرتجيبات ومييل غريه إىل النص اآلخر الذي تركه بضرب لخر من 

 الرتجيبات كما روى

(5/511) 

 
 



عثمان بن عفان يف اجلمع بني األختني أحلتهما لية وحرمتهما لية وكما مال ابن عمر إىل حترمي نساء 
وقال ال أعلم شركا [ 557البقرة]{ َوال تـَْنِكُبوا اْلُمْشرَِكاِت َحىتَّ يـُْؤِمنَّ } أهل الكتاب عملة بقوله تعاىل

أعظم من قول املرأة إن عيسى رهبا وغلب ذلك على اإلابحة املنصوصة يف اآلية األخرى ومثل هذا  
 .كثري

 همفعلى هذه الوجوه ترك بعض العلماء ما تركوا من احلديث ومن اآلايت وعلى هذه الوجوه خالف

(5/511) 

 
 

نظراؤهم فأخذ هؤالء ما ترك أولئك وأخذ أولئك ما ترك هؤالء ال قصدا إىل خالف النصوص وال تركا 
لطاعتها ولكن ألحد األعذار اليت ذكر ا إما من نسيان وإما أهنا مل تبلغهم وإما لتأويل ما وإما ألخذ خبرب 

لخر أصح منه أو بظاهر لية وقد يتنبه ضعيف مل يعلم اآلخذ به ضعف رواته وعلمه غريه فيأخذ خبرب 
بعضهم يف النصوص الواردة إىل معىن ويلوح منه حكم بدليل ما ويغيب عن غريه وقد كثرت الرحل إىل 

 اآلفاق وتداخل الناس وانتدب أقوام جلمع حديث النيب وضمه وتقييده ووصل من البالد

(5/511) 

 
 

بلغه شيء منه وعمعت األحاديث املبينة لصبة أحد  البعيدة إىل من مل يكن عنده وقامت احلجة على من
التأويالت املتأولة يف احلديث وعرف الصبيح من السقيم وزيف االجتهاد املؤدي إىل خالف كالم 

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وإىل ترك عمله وسقط العذر عمن خالف ما بلغه من السنن ببلوغها إليه وقيام احلجة هبا 
 . العناد والتقليدعليه ومل يبق إال

وعلى هذه الطريقة كان الصبابة مهنع هللا يضر وكثري من التابعني يرحلون يف طلب احلديث األايم الكثرية طلبا 
 .للسنن والتزاما هلا

 وقد رحل أبو أيوب من املدينة إىل مصر يف حديث واحد إىل عقبة بن عامر ورحل علقمة واألسود إىل

(5/504) 

 
 



رحل علقمة إىل أيب الدرداء ابلشام وكتب معاوية إىل املغرية اكتب إيل مبا مسعته من عائشة وابن عمر و 
 .رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ومثل هذا كثري انتهى كالمه

 وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية عماع األعذار يف

(5/507) 

 
 

 :ترك من ترك من األئمة حديثا ثالثة أصناف
 قالهعدم اعتقاده أن النيب : أحدها
 عدم اعتقاده أنه أراد تلك املسألة بذلك القول: الثاين
 اعتقاده أن ذلك احلكم منسوخ: الثالث

 وهذه األصناف الثالثة تتفرع إىل أسباب متعددة
أن ال يكون احلديث قد بلغه ومن مل يبلغه احلديث مل يكلف أن يكون عاملا مبوجبه فإذا : السبب األول

ازلة مبوجب ظاهر لية أو حديث لخر أو مبوجب قياس أو استصباب فقد مل يبلغه وقد قال يف تلك الن
يوافق احلديث املرتوك اترة وخيالفه أخرى وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال 

السلف خمالفا لبعض األحاديث فإن اإلحاطة حبديث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مل تكن ألحد من األئمة واعترب 
 ذلك

(5/505) 

 
 

ابخللفاء الراشدين الذين هم أعلم األمة أبمور رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننه وأحواله وخصوصا الصديق الذي مل 
يكن يفارقه ال سفرا وال حضرا وكان عنده غالب األوقات حىت كان يسمر عنده ابلليل وكان كثريا ما 

 "وعمردخلت أ ا وأبو بكر وعمر وخرجت أ ا وأبو بكر : "يقول

(5/501) 

 
 
مث مع ذلك االختصاص خفي على أيب بكر مرياث اجلدة وكان علمه عند " وذهبت أ ا وأبو بكر وعمر"

املغرية بن شعبة ودمحم بن مسلمة وعمران بن احلصني وليس هؤالء الثالثة مثل أيب بكر وال قريبا منه يف 



ها حىت أخربه الضباك بن سفيان العلم وخفي على عمر سنة االستئذان وتوريث املرأة من دية زوج
الكاليب وهو أمري رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على بعض البوادي أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ورث امرأة أشيم الضبايب من دية 

 زوجها فرتك رأيه لذلك وقال

(5/500) 

 
 

محن بن عوف أن رسول هللا لو مل نسمع هذا لقضينا خبالفه وخفي عليه حكم اجملوس حىت أخربه عبد الر 
ملسو هيلع هللا ىلص قال سنوا هبم سنة أهل الكتاب وخفي عليه حكم الطاعون حىت أخربه عبد الرمحن بن عوف أن 

 إذا وقع: "رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال

(5/505) 

 
 

 ".أبرض وأنتم هبا فال خترجوا فرارا منه وإذا مسعتم به أبرض فال تقدموا عليه
هو وابن عباس أمر الذي شك يف صالته فلم يكن قد بلغته السنة يف ذلك حىت حدثه عبد  وتذاكر

 .الرمحن بن عوف عن النيب أنه يطرح الشك ويبين على ما استيقن

(5/506) 

 
 

وكان مرة يف السفر فهاجت ريح فجعل يقول من حيدثنا عن الريح قال أبو هريرة فبلغين ذلك وأ ا يف 
 .احليت حىت أدركته فبدثته مبا أمر به النيب عند هبوب الريحأخرايت الناس فبثثت ر 

 .فهذه مواضع مل يكن يعلمها حىت بلغه إايها من عمر أعلم منه بكثري
ومواضع أخرى مل يبلغه ما فيها من السنة فقضى وأفىت بغريها كما قضى يف دية األصابع أهنا خمتلفة 

 حبسب منافعها وقد كان عند أيب موسى

(5/501) 

 
 



فبلغت هذه السنة معاوية يف إمارته " هذه وهذه سواء: "ابن عباس ومها دونه يف العلم أن النيب قالو 
 .فقضى هبا ومل جيد املسلمون بدا من اتباع ذلك

وكان عمر ينهى احملرم عن التطيب قبل اإلحرام وقبل اإلفاضة إىل مكة بعد رمي اجلمرة هو وابنه عبد هللا 
يبلغهم حديث عائشة اهنع هللا يضر طيبت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلحرامه قبل أن حيرم وحلله  وغريمها من أهل العلم ومل
 قبل أن يطوف ابلبيت

(5/501) 

 
 

وكان أمر البس اخلف أن ميسح عليه إىل أن خيلعه من غري توقيت واتبعه على ذلك طائفة من السلف 
 .أعلم منهومل تبلغهم أحاديث التوقيت اليت صبت عند من عمر 

وكذلك عثمان مل يكن عنده علم أبن املتوىف عنها زوجها تعتد يف منزل املوت حىت حدثته الفريعة بنت 
 مالك

(5/501) 

 
 

أخت أيب سعيد اخلدري بقصتها ملا تويف زوجها وأن النيب قال هلا امكثي يف بيتك حىت يبلغ الكتاب 
 .أجله فأخذ به عثمان وترك فتواه

ان قد صيد ألجله وهو حمرم فهم أبكله حىت أخربه علي رضي هللا عنهما أبن النيب وأهدي له مرة صيد ك
 .رد حلما أهدي له وهو حمرم

(5/554) 

 
 

وأفىت علي وابن عباس وغريمها أن املتوىف عنها إذا كانت حامال تعتد أقصى األجلني ومل تكن قد بلغتهم 
أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أفتاها حني وضعت محلها أبهنا قد حلت سنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف سبيعة األسلمية 

 .لألزواج

(5/557) 



 

وأفىت هو وزيد بن اثبت وابن عمر وغريهم أبن املفوضة إذا مات عنها زوجها فال مهر هلا ومل تكن 
 .بلغتهم سنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف بروع بنت واشق وهذا ابب واسع

 قول فيه عن من بعد الصبابة والتابعنيوأما املن

(5/555) 

 
 

فأكثر من أن حيصى فإذا خفي على أعلم األمة وأفقهها بعض السنة فما الظن مبن بعدهم فمن اعتقد 
 .أن كل حديث صبيح قد بلغ كل فرد من األئمة أو إماما معينا فقد أخطأ خطأ فاحشا

 إال وقد خفيت عليه بعض سنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من الصبابة قال أبو عمر وليس أحد بعد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 .فمن بعدهم

وصدق أبو عمر هنع هللا يضر فإن جمموع سنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من أقواله وأفعاله وإقراره ال يوجد عند رجل واحد 
وضبطت وصار ما تفرق منها عند  أبدا ولو كان أعلم أهل األرض فإن قيل فالسنة قد دونت وعمعت

 .الفئة الكثرية جمموعا عند واحد

(5/551) 

 
 

 .قيل هذه الدواوين املشهورة يف السنن إمنا عمعت بعد انقراض عصر األئمة املتبوعني
ومع هذا فال جيوز أن يدعى احنصار سنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف دواوين معينة مث لو فرض احنصار السنة يف 

ذه الدواوين فليس كل ما فيها يعلمه العامل وال يكاد حيصل ذلك ألحد أبدا بل قد يكون عند الرجل ه
الدواوين الكثرية وهو ال حييط علما مبا فيها بل الذين كانوا قبل عمع هذه الدواوين كانوا أعلم ابلسنة 

جمهول أو إبسناد منقطع أو ال من املتأخرين بكثري ألن كثريا مما بلغهم وصح عندهم قد ال يبلغنا إال عن 
 .يبلغنا ابلكلية وكانت دواوينهم صدورهم اليت حتوي أضعاف ما يف الدواوين

(5/550) 

 
 



 فصل
أن يكون احلديث قد بلغه لكنه مل يثبت عنده إما ألن حمدثه أو من فوقه جمهول عنده أو : السبب الثاين

يضبط له لفظ احلديث ويكون ذلك احلديث  سيء احلفظ أو متهم أو مل يبلغه مسندا بل منقطعا أو مل
بعينه قد رواه الثقات لغريه إبسناد صبيح متصل أبن يعلم غريه عدالة ذلك اجملهول أو يرويه له ثقة غريه 

ويتصل له من غري تلك اجلهة املنقطعة ويضبطه له من مل يضبطه لآلخر أو يقع له من الشواهد 
حجة على من بلغه من هذا الوجه وليس حبجة على من بلغه  واملتابعات مامل يقع لغريه فيكون احلديث

من الوجه األول وهلذا علق كثري من األئمة القول مبوجب احلديث على صبته فيقول قويل فيها كيت 
 .وكيت وقد روي فيها حديث خبالفه فإن صح فهو قويل وأمثلة هذا كثرية جدا

(5/555) 

 
 

 فصل
جتهاد قد خالفه فيه غريه فقد يعتقد أحد اجملتهدين ضعف اعتقاد ضعف احلديث اب: السبب الثالث

رجل ويعتقد اآلخر ثقته وقوته وقد يكون الصواب مع املضعف الطالعه على سبب خفي على املوثق 
وقد يكون الصواب مع اآلخر لعلمه أبن ذلك السبب غري قادح يف روايته وعدالته إما ألن جنسه غري 

 .ويال مينع اجلرحقادح وإما ألن له فيه عذرا أو أت
 .وقد ال يعتقد الذي بلغه احلديث أن راويه مسعه من غريه ألسباب معروفة عنده خفيت على غريه

حال استقامة وحال اضطراب فال يدري الرجل أن حديثه املعني حدث به : وقد يكون للمبدث حاالن
ه يف حال االستقامة يف حال االستقامة أو يف حال االضطراب فيتوقف فيه ويعلم غريه أنه حدث ب

 .فيقبله

(5/556) 

 
 

وقد يكون احملدث قد نسي احلديث الذي قد حدث به فينكره فيبلغ اجملتهد إنكاره له وال يعمل به 
 .ويرى غريه أن نسيانه له ال يقدح يف صبة احلديث ووجوب العمل به

ابحلجاز حىت قال بعض  وأيضا فكثري من احلجازيني ال حيت  حبديث عراقي وال شامي إن مل يكن له أصل



من يذهب هذا املذهب نزلوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب ال تصدقوهم وال 
 تكذبوهم وقيل لبعض من كان يذهب إىل هذا املذهب سفيان عن منصور

(5/551) 

 
 

يرى هذا وكان الشافعي . عن إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا حجة قال إن مل يكن له أصل ابحلجاز فال
املذهب أوال مث رجع عنه وقال لإلمام أمحد اي أاب عبد هللا إذا صح احلديث فأعلمين حىت أذهب إليه 

 شاميا كان أو عراقيا

(5/551) 

 
 

 .ومل يقل أو حجازاي ألنه مل يكن يشك هو وال غريه يف أحاديث أهل احلجاز
العمل به من أي مصر من وأكثر أهل العلم على خالف هذا املذهب وأن احلديث إذا صح وجب 

 .األمصار كان خمرجه وعلى هذا إعماع أهل احلديث قاطبة
 فصل

اشرتاط بعضهم يف خرب الواحد العدل شروطا خيالفه فيها غريه كاشرتاط بعضهم أن يكون : السبب الرابع
به  الراوي فقيها إذا خالف ما رواه القياس واشرتاط بعضهم انتشار احلديث وظهوره إذا كان مما تعم

البلوى واشرتاط بعضهم أن ال يكون احلديث قد تضمن زايدة على نص القرلن لئال يلزم منه نسخ 
 .القرلن به وهذه مسائل معروفة

(5/551) 

 
 

 فصل
{ ِإنََّك َميِ ٌت َوِإنَـُّهْم َميِ ُتونَ }أن ينسى احلديث أو اآلية كما نسي عمر قوله تعاىل : السبب اخلامس

ُتْم ِإْحَداُهنَّ ِقْنطَاراً وَ }ونسي قوله [ 14الزمر] ونسي فتوى النيب له ولعمار ابلتيمم [ 54النساء]{ لتـَيـْ
للجنابة يف السفر وكذلك ما روي أن عليا ذكر الزبري يوم اجلمل شيئا عهده إليهما رسول هللا صلى هللا 

 ذر الذاكرعليه وسلم فذكره فانصرف عن القتال قلت فيكون الناسي معذورا بفتواه خبالف النص فما ع



(5/564) 

 
 

 .للنص إذا قلد الناس وخالف الذاكر والذكر
 فصل

عدم معرفته بداللة احلديث إما لكون لفظ احلديث غريبا عنده مثل لفظ املزابنة : السبب السادس
 واحملاقلة

(5/567) 

 
 

 واملخابرة واملالمسة واملنابذة واحلصاة والغرر

(5/565) 

 
 

 .خيتلف العلماء يف أتويلها ومثل قوله ال طالق وال عتاق يف إغالق وحنوها من الكلمات الغريبة اليت
 .فإهنم فسروا اإلغالق ابإلكراه قلت هذا تفسري كثري من احلجازيني

 .ومنهم من فسره ابلغضب وهو تفسري العراقيني ونص عليه أمحد وأبو عبيد وأبو داود
لق الباب أي أغلق عليه ابب الطالق ومنهم من فسره جبمع الثالث يف كلمة واحدة فإنه مأخوذ من غ

 عملة وصبح بعضهم هذاالتفسري وجعله أوىل التفاسري

(5/561) 

 
 

وممن حكى األقوال الثالثة صاحب مطالع األنوار وصاحب مشارق األنوار وهذا الباب يعرض منه 
أعم منه أو اختالف كثري سببه أن يكون لذلك اللفظ يف لغته وعرفه معىن غري معناه يف لغة الرسول أو 

 أخص فتفطن هلذا املوضع فإنه منشأ لغلط كثري على صاحب الشرع
 والصواب يف لفظ اإلغالق أنه الذي يغلق على صاحبه ابب تصوره أو قصده كاجلنون والسكر



(5/560) 

 
 

واإلكراه والغضب كأنه مل ينفتح قلبه لقصده وال وطر له فيه ومن هذا لفظ اخلمر فإنه يف لغة الشارع 
كل مسكر ال خيتص بنوع من أنواعه وهذا املعىن مطابق الشتقاقه فتخصيصه ببعض األنواع اسم ل

املسكرة دون بعض اصطالح حادث حصل حبمل كالم الشارع عليه ختصيص ملا قصد الشارع تعميمه 
 .وهلذا مل خيتلف املخاطبون ابلقرلن أوال وهم الصبابة يف حترمي ذلك كله

 فصل
ن جهة كون اللفظ مشرتكا أو جممال أو مرتددا بني محله على معناه عند ومن هذا اخلالف العارض م

اإلطالق وهو املسمى ابحلقيقة أو على معناه عند التقييد وهو املسمى ابجملاز كاختالفهم يف املراد من 
 القرء هل هو احليض أو األطهار ففهمت طائفة منه احليض

(5/565) 

 
 

ط األبيض واألسود اخليطني املعروفني وفهم غريهم بياض وأخرى الطهر وكما فهمت طائفة من اخلي
{ فَاْمَسُبوا ِبُوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكْم ِمْنهُ }النهار وسواد الليل وكما فهمت طائفة من قوله يف التيمم 

املسح إىل اآلابط ففعلوه وفهم لخرون املسح إىل املرافق ففعلوه وأسعد الناس بفهم اآلية [ 6املائدة]
 ها املسح إىل الكوع وهذا هو الذي فهمه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من اآلية وهو نظري فهمهمن فهم من

(5/566) 

 
 

 .القطع من الكوع من لية السرقة
البعض مقدرا أو غري مقدر وفهم لخرون مسح { َواْمَسُبوا ِبُرُؤوِسُكمْ }: وكما فهمت طائفة من قوله

 .اجلميع وفهمهم مؤيد بفعل الرسول
 [77النساء]{ فَِإْن َكاَن َلُه ِإْخَوٌة َفأِلُمِ ِه السُُّدسُ }: ا فهم بعضهم من قوله تعاىلوكم

(5/561) 



 

الثالثة فصاعدا اعتمادا على احلقيقة وفهم اآلخرون اإلثنني فصاعدا اعتمادا على فهم اجلنس الزائد 
 .على الواحد وهؤالء أسعد بفهم اآلية
اللة اليت يرث معها اإلخوة واألخوات لألب أهنا عدم الولد وإن وكما فهم الصديق ومن معه من الك

سفل واألب وإن عال وفهم لخرون منها عدم األب دون من فوقه والصديق أسعد بفهم اآلية كما اتفق 
 :املسلمون على أن الكاللة يف قوله

(5/561) 

 
 
ُهَما السُُّدسُ َكاَن رَُجٌل يُوَرُث َكالَلًة َأِو اْمَرَأٌة َوَلُه َأٌخ َأْو ُأخْ } أهنا عدم [ 75النساء]{ ٌت فَِلُكلِ  َواِحٍد ِمنـْ

{ الطَّالُق َمرَّاَتن}الولد وإن سفل واألب وإن عال وكما فهم من فهم من السلف واخللف من قوله تعاىل 
 [551البقرة]

بـُُهْم َمرَّتـَنْيِ }أنه مرة بعد مرة مثل قوله  َأَحِدِهْم َأْرَبُع َشَهاَداٍت  َفَشَهاَدةُ }وقوله [ 747التوبة]{ َسنـَُعذِ 
 [6النور]{ اِبّلِلَِّ 

اَي أَيُـَّها الَِّذيَن لَمُنوا }وقوله تعاىل " فلما أقر أربع مرات رعمه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص " وقوله يف احلديث 
ُلُغوا احْلُلُ   [ .51النور]{ َم ِمْنُكْم َثالَث َمرَّاتٍ لَِيْسَتْأِذْنُكُم الَِّذيَن َمَلَكْت َأمْيَاُنُكْم َوالَِّذيَن مَلْ يـَبـْ

(5/561) 

 
 

وعميع ما ذكر فيه تعدد املرة فهذا سبيله فالثالث اجملموعة بكلمة واحدة مرة واحدة وفهم لخرون منها 
 .اجلمع واإلفراد وال خيفى أي الفهمني أوىل

وفهم احملرمون [ 514البقرة]{ َرهُ َحىتَّ تـَْنِكَح َزْوجاً َغيْـ }وكما فهم من أابح نكاح التبليل ذلك من قوله 
َرهُ }املبطلون له بطالنه من نفس اآلية من عدة أوجه منها قوله  [ 514البقرة]{ َحىتَّ تـَْنِكَح َزْوجاً َغيـْ

ونكاح التبليل ال يدخل يف النكاح املطلق كما مل يدخل فيه نكاح الشغار واملتعة ونكاح املعتدة ونكاح 
ألنواع من النكاح املطلق املأذون فيه هو الذي أخرج نكاح التبليل منه احملرمة فإن الذي أخرج هذه ا

 .بنصوص أكثر وأصرح من تلك النصوص
 ومنها تسميته سببانه هلذا الثاين زوجا وأحكام الزوج عرفا وشرعا منتفية عن احمللل وانتفاء األحكام



(5/514) 

 
 

ال يسمونه زوجا والشارع إمنا مساه تيسا  مستلزم النتفاء االسم شرعا وعرفا وكذلك هو فإن أهل العرف
مستعارا فال جيوز تسميته زوجا إال على وجه التقييد أبن يقال زوج ملعون أو زوج يف نكاح حتليل أو يف 

 .نكاح ابطل
ومنها أنه جعل الزوج الثاين وطالقه مبنزلة الزوج األول وطالقه فاملفهوم منها واحد وغري ذلك من 

ها اآلية بطالن نكاح احمللل وهي عشرة قد ذكر اها يف موضع لخر وال ريب أن الوجوه اليت أفهمت من
 .فهم هؤالء أوىل ابلصواب

(5/517) 

 
 

َنُكمْ }ومن هذا فهم بعضهم إابحة العينة من قوله تعاىل  { ِإالَّ َأْن َتُكوَن جِتَارًَة َحاِضَرَة ُتِديُرونـََها بـَيـْ
هنا فإن لفظ التجارة البيع املقصود الذي يقصد به كل وفهم لخرون منها حترميها وبطال[ 515البقرة]

واحد من املتعاقدين الربح واالنتفاع وال يعرف أهل اللغة والعرف من لفظ التجارة إال ذلك وال يعد 
أحد منهم قط احليلة على الراب جتارة وإن كان املرايب يعد ذلك جتارة كما يعد بيع الدرهم ابلدرمهني 

 .ة لغة وال شرعا وال عرفافالعينة ال تعد جتار 
أنه العقد وفهم لخرون [ 1النور]{ الزَّاين ال يـَْنِكُح ِإالَّ زَانَِيًة َأْو ُمْشرَِكةً }وكما فهم من فهم من قوله تعاىل 

وكما فهم أهل . أنه نفس الوطء وفهم األولني أصوب خللو اآلية عن الفائدة إذا محل على الوطء
َفْوا ِمَن اأَلْرضِ َأْو يُـ }احلجاز من قوله تعاىل   [ .11املائدة]{ نـْ

(5/515) 

 
 

وابجلملة فهذا الفصل معرتك . طرده من األرض من موضع إىل موضع وفهم أهل العراق منه احلبس
 .النزاع
 فصل

أن يكون عارفا بداللة اللفظ وموضوعه ولكن ال يتفطن لدخول هذا الفرد املعني حتت : السبب السابع



حبقيقة ذلك الفرد وأنه مماثل لغريه من األفراد الداخلة حتته وإما لعدم حضور اللفظ إما لعدم إحاطته 
ذلك الفرد بباله وإما العتقاده اختصاصه خبصيصة خيرجه من اللفظ العام وإما العتقاده العموم فيما 

 .ليس بعام أو اإلطالق فيما هو مقيد فيذهل عن املقيد كما يذهل عن املخصص

(5/511) 

 
 

 فصل
اعتقاده أن ال داللة يف ذلك اللفظ على احلكم املتنازع فيه فهاهنا أربعة أمور أحدها أن : ثامنالسبب ال

الثاين أن يكون له يف عرف . ال يعرف مدلول اللفظ يف عرف الشارع فيبمله على خالف مدلوله
 .الشارع معنيان فيبمله على أحدمها وحيمله غريه على املعىن اآلخر

 .م خاصا أو من اخلاص عاما أو من املطلق مقيدا أو من املقيد مطلقاالثالث أن يفهم من العا
الرابع أن ينفي داللة اللفظ واترة يكون مصيبا يف نفس الداللة واترة يكون خمطئا فمن نفى داللة قوله 

ناب واملخلب على حل أكل ذي ال[ 711البقرة]{ وَُكُلوا َواْشَربُوا َحىتَّ يـَتَـبَـنيََّ َلُكُم اخْلَْيُط األَبـَْيضُ }
 [ .15النور]{ َوأَْنِكُبوا اأَلاَيَمى ِمْنُكمْ }أصاب ومن نفى داللة قوله 

(5/510) 

 
 

ُقْل ال َأِجُد يف َما ُأوِحَي ِإيَلَّ حُمَرَّماً َعَلى طَاِعٍم }على جواز نكاح الزانية أصاب ومن نفى داللة قوله 
ذكور يف اآلية أصاب ومن نفى داللة العام على على اإلذن يف أكل ما عدا امل[ 705األنعام]{ َيْطَعُمهُ 

ما عدا حمل التخصيص غلط ومن نفى داللته على ما عدا حمل السبب غلط ومن نفى داللة األمر على 
الوجوب والنهي على التبرمي غلط ومن هذا ما يعرض من االختالف يف األفعال املنفية بعد وجود 

 "وال صيام ملن مل يبيت الصيام من الليل" "الكتاب  ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة"صورهتا كقوله 

(5/515) 

 
 

وطائفة مل تفهم املراد منه فجعلته جممال يتوقف العمل به على . وال صالة لفذ خلف الصف وحنو ذلك
 .البيان



 .وطائفة فهمت منه نفي الكمال املستبب وهذا ضعيف جدا فإن النفي املطلق بعيد منه
 .والصبة وفهم هؤالء أقرب إىل اللغة والعرف والشرع وطائفة فهمت نفي األجزاء

 .وطائفة فهمت نفي املسمى الشرعي وهؤالء أسعد الناس بفهم املراد
 فصل

 وهو اعتقاده أن تلك الداللة قد عارضها ما هو مساو هلا: هذا كله قبل الوصول إىل السبب التاسع

(5/516) 

 
 

وهذه املعارضة نوعان معارضة يف الدليل ومعارضة يف فيجب التوقف أو ما هو أقوى منها فيجب تقدميه 
 .مقدمة من مقدماته

فاملعارضة يف الدليل أن يعتقد أنه قد عارضه ما هو أرجح منه فيجب عليه العمل ابلراجح وقد يكون 
مصيبا يف ذلك وقد ال يكون مصيبا فاملصيب من اعتقد املعارضة بناسخ يصح فيه داللته ومقاومته 

 .تفى بعضها كان وامها يف اعتقاد املعارضة وإبطال النص هباوأتخره فإن ان
وأما املعارضة يف املقدمة فأن يقوم عنده معارض كجزء الدليل مثاله أن يعتقد حترمي امليسر ابلنص الدال 
على حترميه ويدل عنده دليل على دخول الشطرن  فيه مث يقوم عنده دليل معارض هلذا الدليل يدل على 

 يس من امليسر فها هنا أربعة أمورأن الشطرن  ل
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 .أن ال يعتقد داللة اللفظ على املعىن: أحدها
 .أن يعتقد داللته ولكن يقوم عنده معارض للدليل: الثاين
 .أن يقوم عنده معارض ملقدمة من مقدماته: الثالث
الداللتني والفرق بينهما أن أن يتعارض عنده الداللتان والتعارض قد يقع يف الدليلني وقد يقع يف : الرابع

 .تعارض الدليلني يكون مع اعتقاد داللة كل واحد منهما على مطلوبه
وتعارض الداللتني يقع يف الدليل الواحد فيكون له وجهان مث قد يتبني رجبان املعارض فيصري إىل 

خالفه إذ مل يبلغه الراجح وقد ال يتبني له الرجبان فيتوقف وقد يرتك احلديث لظنه انعقاد اإلعماع على 



اخلالف ويكون إمنا معه عدم العلم ابملخالف ال العلم بوجود املخالف وهذا العذر مل يكن أحد من 
 األئمة

(5/511) 

 
 

والسلف يصري إليه وإمنا هل  به املتأخرون وقد أنكره أشد اإلنكار الشافعي واإلمام أمحد وقال الشافعي 
هذا لفظه وأما اإلمام أمحد فقال من ادعى اإلعماع فقد كذب ماال يعلم فيه خالف ال يقال له إعماع 

وما يدريه لعل الناس اختلفوا وقد كتبت نصوصه ونصوص الشافعي يف غري هذا املوضع وال خالف بني 
األئمة أنه إذا صح احلديث عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مل يكن عدم العلم ابلقائل به مسوغا ملخالفته فإنه دليل 

ب لالتباع وعدم العلم ابملخالف ال يصلح أن يكون معارضا فال جيوز ترك الدليل له وإذا أتملت موج
هذا املوضع وجدت كثريا من أعيان العلماء قد صاروا إىل أقوال متمسكهم فيها عدم العلم ابملخالف 

 مع قيام األدلة الظاهرة على
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مل يكن ألحد منهم أن يبتدئ قوال مل يعلم به قائال مع علمه أبن  خالف تلك األقوال وعذرهم مهنع هللا يضر أهنم
 .الناس قد قالوا خالفه فيرتكب من هذا العلم وعدم ذلك العلم اإلمساك عن اتباع ذلك الدليل

فقسم أخذوا مبا بلغهم من أقوال أهل العلم وقالوا ال جيوز لنا أن : وها هنا انقسم العلماء ثالثة أقسام
قوال مل نسبق إليه وهؤالء معذورون قبل وصول اخلالف إليهم فأما من وصل إليه اخلالف  خنالفهم ونقول

 .وعلم بذلك القول قائال فما أدري ما عذره عند هللا يف خمالفته صريح الدليل
وقسم توقفوا وعلقوا القول فقالوا إن كان يف املسألة إعماع فهو أحق ما اتبع وإال فالقول فيها كيت 

جب الدليل ولو علم هؤالء قائال به لصرحوا مبوافقته فإذا علم به قائل فالذي ينبغي وال وكيت وهو مو 
 جيوز غريه أن يضاف ذلك القول إليهم ألهنم إمنا تركوه لظنهم أنه ال قائل

(5/514) 

 
 



ذكور به وأنه لو كان به قائل لصاروا إليه فإذا ظهر به قائل مل جيز أن يضاف إليهم غريه إال على الوجه امل
 .وهذه الطريقة أسلم

اتبعوا موجب الدليل وصاروا إليه ومل يقدموا عليه قول من ليس قوله حجة مث انقسم هؤالء : وقسم اثلث
 .قسمني

فطائفة علمت أنه يستبيل أن جتمع األمة على خالف هذا الدليل وعلمت أنه ال بد أن يكون يف األمة 
قاله كل واحد من أهل العلم وصل إىل كل واحد من  من قال مبوجبه وإن مل يبلغهم قوله فما كل ما

اجملتهدين وهذا ال يدعيه عاقل وال يدعي يف أحد وقد نص الشافعي على مثل ذلك فذكر البيهقي عنه 
 يف املدخل أنه قال له

(5/517) 

 
 

جدها قط كما بعض من  اظره فهل جتد لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص سنة اثبتة متصلة خالفها الكل قلت ال مل أ
 .وجدت املرسل
جيوز أن ال يتقدم به قائل ولكن ال يلزم انعقاد اإلعماع على خالفه إذ لعل تلك النازلة : وطائفة قالت

تكون قد نزلت فأفىت فيها بعض العلماء أو كثري منهم أو أكثرهم بذلك القول ومل يستفت فيها الباقون 
ومل حيفظ لغريهم فيها قول والذين حفظ قوهلم فيها  ومل تبلغهم فبفظ فيها قول طائفة من أهل العلم

 .ليسوا كل األمة فيبرم خمالفتهم
قالوا فنبن يف خمالفتنا ملن ليس قوله حجة أعذر منكم يف خمالفتكم ملن قوله حجة فإن كنتم معذورين يف 

الدليل أعذر  خمالفة الدليل لقول من بلغتكم أقواهلم مع أهنم ليسوا كل األمة فنبن يف خمالفتهم لقيام
عند هللا ورسوله منكم وهذا كما تراه ال ميكن دفعه إال مبكابرة أو إعماع متيقن معلوم ال شك فيه وابهلل 

 .التوفيق

(5/515) 

 
 

ومما يوضح هذا أن كل من ترك موجب الدليل لظن اإلعماع فإنه قد تبني لغريه أنه ال إعماع يف تلك 
 .من ذلك طرفا يسريا يستدل به العامل على ما وراءهاملسألة واخلالف فيها قائم وحنن نذكر 

فمن ذلك قول مالك ال أعلم أحدا أجاز شهادة العبد وصدق هنع هللا يضر فلم يعلم أحدا أجازها وعلمه غريه 



فأجازها علي بن أيب طالب وأنس بن مالك وشريح القاضي حكاه اإلمام أمحد وغريه وروى أمحد عن 
 هادة العبد وقال ال أعلم أحدا أوجب الصالة على النيب ملسو هيلع هللا ىلصأنس قال ال أعلم أحدا رد ش

(5/511) 

 
 

يف الصالة ووجوهبا حمفوظ عن أيب جعفر الباقر وقال الشافعي أعمعوا على أن املعتق بعضه ال يرث وقد 
عم صح توريثه عن علي وابن مسعود وقال الشافعي وقد قيل له فهل من مرسل ما قال به أحد قال ن

أخرب ا ابن عيينة عن دمحم بن املنكدر أن رجال جاء إىل النيب فقال اي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إن يل ماال وعياال 
 وإن أليب ماال وعياال يريد أن َيخذ مايل

(5/510) 

 
 

قال الشافعي فقال دمحم بن احلسن أما حنن فال أنخذ هبا " أنت ومالك ألبيك: "فيطعمه عياله فقال
كن هل من أصبابك من َيخذ به قلت ال ألن من أخذ هبذا جعل لألب املوسر أن َيخذ من مال ول

ابنه قال أجل ما يقول هبذا أحد قال فلم خيالفه الناس قلت ألنه مل يثبت فإن هللا ملا فرض لألب مرياثه 
 من ابنه فجعله كوارث غريه وقد يكون أنقص حظا من كثري من

(5/515) 

 
 

على أن ابنه مالك للمال دونه وقد قال هبذا احلديث عماعة من السلف منهم شيخ الورثة دل ذلك 
الشافعي سفيان بن عيينة وصاحبه اإلمام أمحد وغريمها ومل يعلم به الشافعي قائال واعتذر عن خمالفته 

 .أبنه مرسل مل يثبت ومل يعتذر عن خمالفته ابإلعماع وقد صح اتصاله
دخول هبا مث راجعها مث طلقها قبل دخول اثن بعد الرجعة فإن أكثر وقال الثوري فيما إذا طلق امل

العلماء على أهنا تستأنف العدة قال سفيان أعمع الفقهاء على هذا وسفيان من كبار أئمة اإلسالم وقد 
 حكى اإلعماع على هذا والنزاع يف ذلك موجود قبله وبعده

(5/516) 



 

لو طلقها قبل الرجعة وهو أحد قويل الشافعي وأحد فإن مذهب عطاء أهنا تبىن على ما مضى كما 
الروايتني عن أمحد وحكى عن مالك قول اثلث أنه إن قصد اإلضرار هبا بنت وإال استأنفت وحكي عن 
داود قول رابع أنه ال عدة عليها حبال جعلها مطلقة قبل الدخول فال عدة عليها ابلطالق الثاين واألول 

 .ون يقولون هي زوجة مدخول هباانقطعت عدته ابلرجعة واألكثر 
ومن ذلك أن الليث بن سعد حكى اإلعماع على أن املسافر ال يقصر الصالة يف اقل من يومني هذا مع 

 .سعة علمه وفقهه وجاللة قدره والنزاع يف مسافة القصر عن الصبابة والتابعني أشهر من أن يذكر
 ن قال ذلك القول أي أنه ال يقضى بشاهدومن ذلك ما ذكره مالك يف موطأه فقال فمن احلجة على م

(5/511) 

 
 

وميني ألنه ليس يف القرلن فيقال أرأيت لو أن واحدا ادعى على رجل ماال أليس حيلف املطلوب ما ذلك 
احلق عليه وإن حلف بطل ذلك احلق عنه وإن نكل عن اليمني حلف صاحب احلق إن حقه حلق وثبت 

فيه عند أحد من الناس وال ببلد من البالد اه واحللف  حقه على صاحبه قال فهذا مما ال خالف
 .ابلقضاء ابلنكول وحده دون اشرتاط رد اليمني أشهر من أن يذكر

وإبراهيم النخعي ال يقول ابلرد حبال ومذهب أيب حنيفة وأصبابه ال يرون لزوم حتليف املدعي حبال بل 
 .إذا امتنع أن حيلف وسأل حبس املدين حبسه لهيقضون ابلنكول وأبو ثور ذكر يف املسألة قوال اثلثا أنه 

 وأمحد وإن كان حيلف املدعي يف بعض الصور

(5/511) 

 
 

ويف مذهب أمحد قول . كالقسامة والقضاء بشاهد وميني فإن املشهور عنه أنه يقضي ابلنكول دون الرد
بعض أصباب  وذهب. لخر أنه يقضي ابلرد وهو اختيار أيب اخلطاب وأيب دمحم املقدسي يف العمدة

 ومع هذا فأبو عبيد حيكي اإلعماع على خالف هذا. الشافعي إىل أنه من قضى ابلنكول نقض حكمه

(5/511) 

 
 



فإنه قال يف كتاب القضاء ملا ذكر أحاديث القضاء إن اليمني على املدعى عليه قال ويف ذلك سنة 
ابليمني إىل الطالب كان فيه دليل  يستدل عليها ابلتأويل وذلك أنه ملا قضى أنه ال براءة للمطلوب إال

 .على أن ترك أدائها إجياب للدعوى عليه وتصديق ملا يدعي
قال وقد زعم بعض من يدعي النظر يف الفقه أن إابء اليمني ال يوجب عليه حقا ولكنه زعم حيبس حىت 

 .يقر أو حيلف وهذا خالف التأويل واألخبار وإعماع العلماء
وطئه األمر اجملمع عليه عند ا والذي مسعت ممن أرضى به يف القسامة ومن ذلك ما قاله مالك يف م

والذي اجتمعت عليه األئمة يف القدمي واحلديث أن يبدأ بيمني املدعني يف القسامة وأن القسامة ال جتب 
 إال أبحد أمرين إما أن يقول املقتول دمي عند

(5/514) 

 
 

 .للمدعني للدم على من ادعوه عليه فالن أو َييت والة الدم بلوث فهذا يوجب القسامة
قال مالك وال جتب القسامة إال أبحد هذين الوجهني قال مالك وتلك السنة اليت ال اختالف فيها 

 .عند ا والذي مل يزل عليه الناس أن املبدئني ابلقسامة أهل الدم الذي يدعونه يف العمد واخلطأ
إن القسامة ال جتب إال بقول املقتول دمي عند  قال ابن عبد الرب وقد أنكر العلماء على مالك قوله

فالن أو َييت بلوث يشهدون به ألن املقتول خبيرب مل يدع على أحد وال قال دمي عند أحد وال قال النيب 
 .لألنصار أتتون بلوث قالوا وقد جعل مالك سنة ما ليس له مدخل يف السنة

 وكذلك أنكروا عليه أيضا يف هذا الباب قوله األمر
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اجملمع عليه أن يبدأ املدعون ابإلميان يف القسامة قالوا فكيف اجتمعت األئمة يف الفقه واحلديث وابن 
شهاب يروي عن سليمان بن يسار وأيب سلمة بن عبد الرمحن عن رجل من األنصار أن النيب بدأ اليهود 

روايته عن ابن شهاب عن يف اإلميان قال وهذا احلديث وإن مل يكن من روايته عن ابن شهاب فمن 
سليمان بن يسار وعراك بن مالك أن عمر بن اخلطاب قال للجهين الذي ادعى دية وليه على رجل من 
بين سعد بن ليث وكان أجرى فرسه فوطئ على إصبع اجلهين فنزى منها الدم فمات فقال عمر للذي 

 :ادعى عليهم



(5/515) 

 
 

بوا وحترجوا وقال للمدعني احلفوا فأبوا فقضى بشطر الدية أحتلفون ابهلل مخسني ميينا ما مات منها فأ
 .على السعديني قالوا فأي أمة اجتمعت على هذا

ومن ذلك قال الشافعي يف خمتصر املزين يف مسألة اليمني الغموس ودل إعماعهم على أن من حلق يف 
الف ابهلل وقاتل املؤمن اإلحرام عمدا أو خطأ أو قتل صيدا عمدا أو خطأ يف الكفارة سواء وعلى أن احل

عمدا أو خطأ يف الكفارة سواء فقد ذكر اإلعماع على التسوية بني العامد واملخطئ يف قتل الصيد وحلق 
الشعر ومعلوم ثبوت النزاع يف ذلك قدميا وحديثا فمذهب عماعة من السلف أن قاتل الصيد خطأ ال 

 جزاء عليه ويروى ذلك عن ابن عباس وطاوس

(5/511) 

 
 

 بن جبري ويروى ذلك عن القاسم وسامل وعطاء وجماهد وهو قول ابن املنذر وسعيد

(5/510) 

 
 

وداود وأصبابه وقول إسباق يف الشعر وهو رواية عن أمحد يف الصيد وخرج أصبابه يف مذهبه يف 
 احللق والتقليم قوال مثله وكذلك ذكره ابن أيب هريرة قوال للشافعي يف

(5/515) 

 
 

اق وغريه أن له قوال خمرجا يف احللق والتقليم يف اخلطأ أنه ال كفارة فيه كالطيب الصيد وذكر أبو إسب
واللباس فصار يف املسألة ثالثة أقوال الكفارة فيهما وعدم الكفارة فيهما والكفارة يف الصيد دون احللق 

 .والتقليم
لرجل إذا قال ومن ذلك ما حكاه ابن املنذر قال أعمع كل من حيفظ عنه من أهل العلم على أن ا

المرأته أنت طالق ثالاث إن دخلت الدار فطلقها ثالاث مث تزوجت بعد ما انقضت عدهتا مث نكبها 



احلالف األول مث دخلت الدار أنه ال يقع عليها الطالق ألن طالق امللك قد انقضى والنزاع يف هذه 
 :املسألة معروف فإن هذه املسألة هلا صوراتن
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توجد الصفة فإن الصفة تعود يف املشهور يف مذهب أمحد حىت إن من أصبابه من يقول  أن ال: إحدامها
تعود الصفة هنا رواية واحدة وهذا أحد أقوال الشافعي بل هو الصبيح عند العراقيني من أصبابه كما 

ذكره أبو إسباق وغريه وهو قول محاد بن أيب سليمان وزفر وكذلك ذكره الطباوي عن األوزاعي 
 ن البيت وابن املاجشونوعثما
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 .إذا طلق مث تزوج تعود اليمني قال الطباوي ومل يذكروا بعد الثالث
ال تعود الصفة حبال وهو قول أيب ثور واملزين وقد حكى ابن حامد رواية فيمن قال لعبده : والقول الثاين

ال فذكر عنه يف العتق أن إن دخلت الدار فأنت حر مث ابعه قبل الدخول مث اشرتاه مل يعتق عليه حب
 .الصفة ال تعود ويف الطالق أوىل كما صرح أصبابه مبثل ذلك القول

 أنه إن أابهنا ابلثالث مل ترجع: الثالث

(5/511) 

 
 

الصفة وبدوهنا ترجع وهو مذهب أيب حنيفة وقول الشافعي ومن ذلك ما حكاه ابن املنذر أعمع كل من 
ل إذا قال المرأته أنت طالق إن شئت فقالت قد شئت إن شاء حيفظ عنه من أهل العلم على أن الرج

فالن أهنا قد ردت األمر وال يلزمه الطالق إن شاء فالن كذلك قال أمحد وإسباق وأبو ثور وأصباب 
 .الشافعي

وألصباب الشافعي يف هذه املسألة وجهان حكامها املاوردي وغريه ومن ذلك قال ابن املنذر أعمع كل 
أهل العلم على أن الرجل إذا قال المرأته أنت طالق ثالاث إال إثنتني أهنا تطلق واحدة  من حيفظ عنه من

 أنت طالق: وإن قال أنت طالق ثالاث إال واحدة أهنا تطلق ثنتني فإن قال



(5/511) 

 
 

 ثالاث إال ثالاث طلقت ثالاث وممن حفظ هذا عنه الثوري والشافعي وأبو ثور وأصباب الرأي
ألة مشهور فمذهب أمحد املنصوص عنه إذا قال أنت طالق ثالاث إال ثنتني وقعت واخلالف يف املس

 .الثالث ألن استثناء األكثر عنده ابطل وإذا قال ثالاث إال واحدة صح االستثناء يف املشهور من مذهبه
ذا وقال أبو بكر عبد العزيز ال يصح االستثناء يف الطالق وهو نظري أشهر الروايتني عند شريح فيما إ

قال أنت طالق إن دخلت الدار أهنا تطلق وال يتعلق ابلشرط املؤخر وهي رواية اثبتة عن أمحد وأكثر 
 .أجوبته كقول اجلمهور

 ومن ذلك ما حكاه أن ابن عبد الرب نقل

(5/644) 

 
 

اإلعماع على أن االعتكاف يلزم ابلشروع فقال وقال مالك يلزمه ابلنية مع الدخول وإن قطعه لزمه 
 .قضاؤه

قال ابن عبد الرب ال خيتلف يف ذلك الفقهاء ويلزمه القضاء عند عمهور العلماء واخلالف يف ذلك أشهر 
شيء فمذهب الشافعي وأمحد يف مشهور قوله إنه ال يلزم وقال الشافعي كل عمل لك أن ال تدخل فيه 

 .فإذا دخلت فيه فليس عليك أن تقضي إال احل  والعمرة
أمحد عن أبيه أنه قال ال اختالف أنه ال يرث املسلم الكافر وال الكافر ومن ذلك ما حكاه صاحل بن 

 .املسلم واخلالف يف ذلك مشهور عن الصبابة والتابعني
 ومن ذلك ما ذكره أبو عمر بن عبد الرب يف االستذكار قال وأما القراءة يف الركوع والسجود

(5/647) 

 
 

إبعماع فقد سئل عطاء عن ذلك فقال رأيت عبيد فجميع العلماء على أن ذلك ال جيوز اه وليس ذلك 
بن عمري يقرأوهو راكع وحكي عن سلمان بن ربيعة أنه كان يقرأوهو ساجد وقال مغرية عن إبراهيم يف 



الرجل يقرأ فيرتك اآلية فيذكرها وهو راكع قال يقرأها وهو راكع وقال مغرية كانوا يقرأون يف الركوع اآلية 
 .جل من قراءتهواآليتني إذا بقي على الر 

(5/645) 

 
 

ومن ذلك ما حكاه إبراهيم بن مسلم اخلوارزمي يف كتاب الطهور وقد ذكر من كان يتوضأ من مس 
 .الذكر مث قال وهو منسوخ ألن أهل العلم اجتمعوا على خالف هذا

نه ال ومن ذلك ما ذكره أبو عمر بن عبد الرب فقال وأما الشهادة على رؤية اهلالل فأعمع الفقهاء على أ
يقبل يف شهادة شوال يف الفطر إال شهادة رجلني عدلني واخلالف يف ذلك مشهور وقد حكى ابن املنذر 

 .عن أيب ثور وطائفة من أهل احلديث القول بقول الواحد يف الصوم والفطر
ومن ذلك ما قاله أبو ثور ال خيتلفون أن أقل الطهر مخسة عشر يوما واخلالف يف ذلك مشهور وقد قال 

 .باق توقيت هؤالء خبمسة عشر ابطل وقال أمحد يف إحدى الروايتني عنه أقله ثالثة عشر يوماإس

(5/641) 

 
 

ومن ذلك ما حكاه غري واحد من العلماء أن احلالف ابلطالق والعتاق إذا حنث يف ميينه أنه تطلق عليه 
أهنم قالوا مبوجب زوجته ويعتق عليه عبده أو جاريته حكى ذلك بضعة عشر من أهل العلم وعذرهم 

 :علمهم وإال فاخلالف يف ذلك اثبت عن السلف واخللف من وجوه
 ما رواه األنصاري حدثنا أشعث ثنا بكر عن أيب: الوجه األول

(5/640) 

 
 

رافع أن موالته أرادت أن تفرق بينه وبني امرأته فقالت هي يوما يهودية ويوما نصرانية وكل مملوك هلا حر 
هللا وعليها املشي إىل بيت هللا إن مل تفرق بينهما فسألت عائشة وابن عمر وابن  وكل مال هلا يف سبيل

عباس وحفصة وأم سلمة فكلهم قال هلا أتريدين أن تكوين مثل هاروت وماروت وأمروها أن تكفر ميينها 
 .وختلي بينهما

 وقال حيىي بن سعيد القطان عن سليمان



(5/645) 

 
 

ن أيب رافع فذكره عن زينب ورواه األوزاعي حدثين حسن بن احلسن التيمي حدثنا بكر بن عبد هللا ع
 حدثين بكر بن عبد هللا املزين حدثين

(5/646) 

 
 

رافع فذكره وذكر فيه العتق فهذه ثالث طرق فقد برىء سليمان التيمي من عهدة التفرد بذكر العتق 
ن أن يرد ما تفرد به وهو أجل مبتابعة أشعث وحسن بن احلسن له حىت ولو تفرد هبا التيمي فهو أجل م

من الذين مل يذكروا الزايدة فصح ذكر العتق يف هذا األثر وزال االرتياب فهؤالء ستة من أصباب رسول 
هللا ملسو هيلع هللا ىلص ال يعلم هلم خمالف أفتوا من قالت كل مملوك هلا حر إن مل تفرق بني مملوكها وبني امرأته أن تكفر 

جل وامرأته وهم ابن عباس يف سعة علمه وابن عمر يف شدة ورعه وحتريه وأبو هريرة ميينها وختلي بني الر 
 .مع كثرة حفظه وعائشة وحفصة وأم سلمة وهؤالء من أفقه نساء الصبابة أو أفقههن على اإلطالق
 فإن كان التقليد فمن جعل هؤالء بينه وبني هللا أعذر عند هللا ممن جعل بينه وبينه من ال يدانيهم وأن

(5/641) 

 
 

كان الدليل واحلجة فهاتوا دليال واحدا ال يطعن فيه من كتاب هللا أو سنة رسوله أو قياس يستوي فيه 
حكم األصل والفرع على وقوع الطالق احمللوف به وأكثركم مل يعول يف ذلك إال على ما ظنه من 

ن املسألة مسألة خالف بني اإلعماع وهو معذور قبل االطالع على النزاع فما عذره بعد االطالع على أ
األئمة إذا استبل عقوبة من يفيت هبا وجاهر ابلكذب والبهت أنه خالف إعماع األمة أفرتى هؤالء الذين 

هم من سادات األمة وعلمائها يفتون ابلكفارة يف العتق وبلزوم الطالق وهل ميكن بشر على وجه 
بني قوله إن فعلت كذا وكذا فإمرأيت طالق األرض أن يفرق بني قول احلالف إن فعلت كذا فعبدي حر و 

 .بفرق تلوح منه رائبة الفقه
 من الوجوه املثبتة أن املسألة مسألة: الوجه الثاين

(5/641) 



 

نزاع ال مسألة إعماع ما رواه عبد الرزاق يف جامعه حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان ال يرى 
 .ا قال ال أدرياحللف ابلطالق شيئا قلت أكان يراه ميين

ما رواه سنيد بن داود يف تفسريه حدثنا عباد بن عباد املهليب عن عاصم األحول عن : الوجه الثالث
 .عكرمة يف رجل قال لغالمه إن مل أجلدك مائة سوط فامرأيت طالق

(5/641) 

 
 

 .قال ال جيلد غالمه وال تطلق امرأته هذا من خطوات الشيطان
املعلق ابلشرط قولني للعلماء أحدمها يقع عند وقوع شرطه والثاين ال يقع  أن يف الطالق: الوجه الرابع

حبال وال يتعلق الطالق ابلشرط كما ال يتعلق النكاح به وهذا اختيار أجل أصباب الشافعي الذي أخذ 
عنه وكان يالزمه أبو عبد الرمحن وال ينزل اختياره عن درجة من له وجه من املتأخرين بل هو أجل من 

 .ب الوجوه وهو مذهب داود بن علي األصبهاين وابن حزم وأصباهبماأصبا
 قال أبو دمحم بن حزم واليمني ابلطالق ال يلزم

(5/674) 

 
 

سواء بر أو حنث ال يقع به طالق وال طالق إال كما أمر هللا عز وجل وال ميني إال كما أمر هللا على 
يمني ال جيوز وكل ذلك ال يلزم وال يكون طالق لسان رسوله والطالق ابلصفة عند ا كما هو الطالق ابل

إال كما أمر هللا عز وجل به وعلمه وهو القصد إىل الطالق وأما ما عدا ذلك فباطل وممن قال بقولنا يف 
أن اليمني ابلطالق ليس شيئا وال يقضى به على من حلف به علي بن أيب طالب وشريح وطاوس وال 

 .يعرف لعلي خمالف من الصبابة
 أن أاب احلسني القدوري ذكر يف: اخلامس الوجه

(5/677) 

 
 



شرحه أنه إذا قال طالقك علي واجب أو الزم أو فرض أو اثبت أو إن فعلت كذا فطالقك علي 
واجب أو الزم أو اثبت ففعلت قال فعلى قول أيب حنيفة ال يقع الطالق يف الكل وعند أيب يوسف إن 

: قوله الزم وال يقع يف قوله واجب قال صاحب الذخرية نوى الطالق يقع يف الكل وعن دمحم يقع يف
 وكان الشيخ ظهري الدين املرغيناين يفيت بعدم الوقوع يف الكل

 إن القفال أفىت يف قوله الطالق: الوجه السادس

(5/675) 

 
 

يه يف يلزمين أنه ال يقع به الطالق نواه أو مل ينوه قال قال أبو القاسم عبد الرمحن بن يونس يف شرح التنب
قول املصنف وإن قال الطالق والعتاق الزم يل ونواه لزمه ألهنما يقعان ابلكناية مع النية وهذا اللفظ 
حيتمل فجعل كناية فقال الروايين الطالق الزم صريح وعد ذلك يف صرايح الطالق ولعل وجهه عنده 

 .ال يقع به الطالق وإن نواه استعماله إلرادة الطالق وقال القفال يف فتاويه ليس بصريح وال كناية حىت

(5/671) 

 
 

إن أشهب بن عبد العزيز وهو من أجل أصباب مالك أفىت فيمن قال إلمرأته إن فعلت  : الوجه السابع
كذا وكذا فأنت طالق ففعلته تقصد وقوع الطالق به أهنا ال تطلق مقابلة هلا بنقيض قصدها كما لو قتل 

له ونظائر ذلك مما يقابل به الرجل بنقيض قصده ذكر ذلك  الوارث مورثه أو املدبر سيده أو املوصي
 .عنه ابن رشد يف مقدماته وهذا حمض الفقه لو كان احللف يقع به الطالق

(5/670) 

 
 

أن أصباب مالك من أشد الناس يف هذا الباب فال يعذرون احلالف جبهل وال نسيان : الوجه الثامن
فبان كما حلف عليه ومع هذا فقد حكوا عدم الوقوع ويوقعون الطالق على من حلف على ماال يعلم 

ابحللف ابلطالق عن علي بن أيب طالب وشريح وطاوس وحنن نذكر ألفاظهم قال أبو القاسم عبد العزيز 
بن إبراهيم بن أمحد بن بزيزة يف كتاب مصاحل األفهام يف شرح كتاب األحكام الباب الثالث يف حكم 

 اب اإلميان اختالف العلماء يف اليمني ابلطالق والعتق واملشياليمني ابلطالق فقد قدمنا يف كت



(5/675) 

 
 

وغري ذلك هل يلزم أم ال فقال علي بن أيب طالب هنع هللا يضر وشريح وطاوس ال يلزم عن ذلك شيء وال 
يقضى ابلطالق على من حلف به فبنث وال يعرف لعلي يف ذلك خمالف من الصبابة هذا لفظه مع 

 .لطالق على من حلف به فبنث ومل يطعن يف هذا النقل ومل يعرتضه ابعرتاضاعتقاده وقوع ا
إن فقهاء اإلمامية من أوهلم إىل لخرهم ينقلون عن أهل البيت أنه ال يقع الطالق احمللوف : الوجه التاسع

 .به وهذا متواتر عندهم عن جعفر بن دمحم وغريه من أهل البيت
 اطئواوهب أن مكابرا كذهبم كلهم وقال قد تو 

(5/676) 

 
 

على الكذب عن أهل البيت ففي القوم فقهاء وأصباب علم ونظر يف اجتهاد وإن كانوا خمطئني 
مبتدعني يف أمر الصبابة فال يوجب ذلك احلكم عليهم كلهم ابلكذب واجلهل وقد روى أصباب 

لون خالفهم الصبيح عن عماعة من الشيعة ومحلوا حديثهم واحت  به املسلمون ومل يزل الفقهاء ينق
ويببثون معهم والقوم وإن أخطأوا يف بعض املواضع مل يلزم من ذلك أن يكون عميع ما قالوه خطأ حىت 
يرد عليهم هذا لو انفردوا بذلك عن األمة فكيف وقد وافقوا يف قوهلم من قد حكينا قوهلم وغريه ممن مل 

 .تقف على قوله
ا يظهر هلم من الدليل وإن مل يتقدمهم إليه أحد وإذا إنه مل يزل أئمة اإلسالم يفتون مب: الوجه العاشر

 .شئت أن تقف على ذلك فانظر إىل كثري من فتاوي األئمة اليت ال حتفظ عن أحد من أهل العلم قبلهم
 وقال إسباق بن منصور الكوس  سألت إسباق عن مسألة فذكر قوله فيها فقلت إن أخاك

(5/671) 

 
 

 .ابك فقال ما ظننت أن أحدا يوافقين عليهاأمحد بن حنبل أجاب فيها مبثل جو 
وقال ابن املنذر وهو من أعلم الناس ابإلعماع واالختالف مل يسبق الشافعي إىل جناسة األبوال أحد يريد 
بول ما يؤكل حلمه وقال شيخنا مل يسبق أمحد بن حنبل إىل احلكم إبسالم أوالد أهل الذمة الصغار مبوت 



 .قعاد املرأة أول ما ترى الدم يوما وليلة مث تصلي وهي ترى الدم أحدلابئهم أحد ومل يسبقه إىل إ
 .وأما غريه فمن له أدىن اطالع على أقوال السلف واخللف ال خيفى عليه ذلك ولكثرته تركنا ذكره

أ ا لو مل نعلم النزاع يف هذه املسألة مل يكن لنا علم ابإلعماع املعلوم الذي تكون : الوجه احلادي عشر
 هخمالفت

(5/671) 

 
 

كفرا أو فسقا عليها بل وال ظن به فإ ا قد رأينا أكثر هؤالء الذين حيكون اإلعماع إمنا حيكونه على 
حسب اطالعهم ومعناه عدم العلم ابملخالف وقد رأيت من نقض إعماعاهتم اليت حكوها ما هو قليل 

 .من كثري
ا مبجرده ال يكون عذرا للمجتهد يف ترك فغاية هذه اإلعماعات أن تفيد ا عدم علم  اقلها ابخلالف وهذ

 .موجب الدليل وهللا أعلم
 فصل

ومن ذلك نقل من نقل اإلعماع على أن املتكلم ابلطالق الثالث يف مرة واحدة يقع به الثالث وقال 
 :مبوجب علمه وما بلغه وإال فاخلالف يف هذه املسألة اثبت من وجوه

يفيت أبهنا واحدة كما روى مسلم يف صبيبه أن أاب  إنه على عهد الصديق إمنا كان: الوجه األول
 الصهباء قال

(5/671) 

 
 

لعبد هللا بن عباس أمل يكن الطالق الثالث على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأيب بكر وصدرا من خالفة عمر 
من طلق ثالاث جعلت واحدة قال نعم وذكر احلديث ومن تتبع ألفاظه وطرقه جزم ببطالن تلك 

لتأويالت اليت غايتها أن يتطرق إىل بعض ألفاظه وسياق طرقه وألفاظه صرحية يف املراد فلو قال القائل ا
إن هذا مذهب أيب بكر الصديق وعميع الصبابة يف عهده أصاب وصدق حاش من مل يصرح منهم أبهنا 

نزاع بني  ثالث وهم عمع من الصبابة صح ذلك عنهم بال ريب فأقل أحوال املسألة أن تكون مسألة
 .الصبابة



(5/654) 

 
 

 إنه صح عن ابن عباس إبسناد صبيح أنه أفىت أبهنا واحدة ذكر ذلك أبو داود وغريه: الوجه الثاين
إن هذا مذهب الزبري بن العوام وعبد الرمحن بن عوف حكاه عنهما ابن وضاح وابن : الوجه الثالث

 مغيث يف واثئقه وغريمها
 يتني عن علي وابن مسعود وابن عباسإنه إحدى الروا: الوجه الرابع

 إنه مذهب طاوس وخالس بن عمرو: الوجه اخلامس

(5/657) 

 
 

 ودمحم بن إسباق وداود وعمهور أصبابه
أنه مذهب إسباق بن راهويه يف غري املدخول هبا صرح به يف كتاب اختالف العلماء : الوجه السادس

 له وهو مذهب بعض فقهاء التابعني
 أحد القولني يف مذهب مالك حكاه التلمساين يف شرح التفريع قال ابن اجلالب ومن أنه: الوجه السابع

(5/655) 

 
 

طلق امرأته ثالاث يف كلمة واحدة حرمت عليه قال الشارح إذا كان ذلك يف كلمات فال خالف يف 
حتَِلُّ َلُه ِمْن بـَْعُد َحىتَّ تـَْنِكَح  فَِإْن طَلََّقَها َفال}إىل قوله [ 551البقرة]{ الطَّالُق َمرَّاَتنِ }حرمتها لقوله تعاىل 

َرهُ  وإن كان يف كلمة ففيه خالف هل يرجع إىل الواحدة واملشهور من املذهب [ 514البقرة]{ َزْوجاً َغيـْ
أهنا ثالث مث قال الشارع يف موضع لخر يف قوله من طلق امرأته ثالاث يف كلمة قال هذا تنبيه على 

ترجع إىل الواحدة وهو قول شاذ يف املذهب ووجهه ما روي أن اخلالف وهو أن الثالث يف كلمة 
 .الثالث على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كانت واحدة

 .أنه أحد القولني يف مذهب أيب حنيفة اختاره دمحم بن مقاتل الرازي حكاه عنه الطباوي: الوجه الثامن

(5/651) 



 

د حكاه شيخنا واختاره وأفىت به وأقل درجات اختياراته أنه أحد القولني يف مذهب أمح: الوجه التاسع
أن يكون وجها يف املذهب ومن املمتنع أن يكون اختيار ابن عقيل وأيب اخلطاب والشيخ أيب دمحم وجوها 
يفىت هبا واختيارات شيخ اإلسالم ال تصل إىل هذه املرتبة فالذي جيزم به أن دخول الكفارة يف احللف 

يف كلمة واحدة واحدة أحد الوجهني يف مذهب أمحد وهو خمرج على أصوله  ابلطالق وكون الثالث
 .أصح ختري  والغرض نقض قول من ادعى اإلعماع يف ذلك ولتقرير هذه املسألة موضع لخر

(5/650) 

 
 

أنه من احملال أن جتمع األمة على لزوم الثالث وفيها حديثان صبيبان صرحيان عن : الوجه العاشر
 . ال معارض هلما وال  اسخ وحديث لخر ظاهر يف عدم الوقوعرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
حديث أيب الصهباء عن ابن عباس وقد رواه مسلم يف صبيبه احلديث الثاين قال : احلديث األول

اإلمام أمحد يف مسنده حدثنا سعد بن إبراهيم حدثنا أيب حدثنا دمحم بن إسباق حدثين داود بن احلصني 
 ابن عباس عن ابن عباس قال طلق ركانة بن عبد يزيد أخو املطلب امرأته ثالاث يف عن عكرمة موىل

كيف طلقها قال طلقتها ثالاث قال يف : "جملس واحد فبزن عليها حز ا شديدا فسأله رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 ".جملس واحد قال نعم قال فإمنا تلك واحدة فأرجعها إن شئت قال فرجعها

(5/655) 

 
 
ال وكان ابن عباس يرى أن الطالق عند كل طهر ورواه دمحم بن عبد الواحد املقدسي يف خمتارته اليت ق

هي أصح من صبيح احلاكم فهذا من رواية عكرمة عن ابن عباس واألول من رواية طاوس وكان طاوس 
 .وعكرمة يقوالن هي واحدة

 قال إمساعيل بن إبراهيم ثنا أيوب عن عكرمة

(5/656) 

 
 



ل أنت طالق ثالاث بفم واحد فهي واحدة قال أبو داود وروى محاد بن زيد عن أيوب عن عكرمة إذ قا
عن ابن عباس إذا قال أنت طالق ثالاث بفم واحد فهي واحدة فهؤالء رواة احلديث عن ابن عباس قد 

 .أفتوا به ومنهم دمحم بن إسباق كان يفيت أبن من قال أنت طالق ثالاث فهي واحدة
من جهل السنة فريد إليها وهذا عني الفقه فإن العامي اجلاهل إذا جهل سنة الطالق وطلق وكان يقول 

 .رد طالقه إىل السنة لقوله كل عمل ليس عليه أمر ا فهو رد
وأما احلديث الظاهر يف عدم لزوم الثالث فهو حديث حممود بن لبيد قال أخرب النيب عن رجل طلق 

 بانامرأته ثالث تطليقات عميعا فقام غض

(5/651) 

 
 

حىت قام رجل فقال اي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أال أقتله رواه " أيلعب بكتاب هللا وأ ا بني أظهركم: " مث قال
النسائي ومل يقل إنه أجازه عليه بل الظاهر برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الذي يقرب من القطع أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ال 

 .تالعب موقعه بكتاب هللا بل هو أشد ردا له وإبطاال وهللا املستعان جييز حكما
 فصل

ومن ذلك حكاية من حكى اإلعماع على وقوع الطالق يف احليض حبسب ما بلغه واملسألة مسألة نزاع ال 
مسألة إعماع فصح عن ابن عمر أنه قال يف الرجل يطلق امرأته وهي حائض ال تعتد بذلك وصح عن 

 ال يرى طالقا ما خالف وجه الطالق ووجه العدة وكان يقول وجه الطالق أن يطلقها طاوس أنه كان

(5/651) 

 
 

طاهرا من غري عماع أو إذا استبان محلها وصح عن خالس بن عمرو أنه قال يف الرجل يطلق امرأته وهي 
ذي خرجه أبو حائض قال ال يعتد هبا قال أبو دمحم بن حزم ويكفي من هذا كله املسند البني الثابت ال

داود السجستاين قال حدثنا أمحد بن صاحل حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جري  أخربين أبو الزبري أنه 
مسع عبد الرمحن بن أمين موىل عزة يسأل ابن عمر قال أبو الزبري وأ ا أمسع كيف ترى يف رجل طلق 

 امرأته حائضا فقال ابن عمر طلق ابن عمر امرأته وهي

(5/651) 



 

على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فسأل عمر عن ذلك رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال إن عبد هللا بن عمر طلق  حائض
وقرأ " إذا طهرت فليطلق أو ليمسك: "امرأته وهي حائض قال عبد هللا فردها علي ومل يرها شيئا وقال

 [7الطالق]{ ِإَذا طَلَّْقُتُم النِ َساَء َفطَلِ ُقوُهنَّ ِلِعدَّهِتِنَّ اَي أَيُـَّها النَّيبُّ }رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
 قال وهذا إسناد يف غاية الصبة ال حيتمل التوجيهات والكالم على هذا احلديث وعلى احلديث

(5/614) 

 
 

اآلخر أرأيت إن عجز واستبمق وبيان عدم التعارض بينهما له موضع لخر واملقصد أن املسألة من 
النزاع ال من مسائل اإلعماع فأحد الوجهني يف مذهب اإلمام أمحد أنه ال يقع الطالق يف زمن مسائل 

احليض اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية وابهلل التوفيق فلنرجع إىل ما كنا فيه وهو املقصود بذكر هذا 
و مقتضى الفصل وهو الوهم الواقع بظن اإلعماع فيما فيه النزاع حىت يقدم على مقتضى احلديث أ

الدليل مث يسلك من ظن اإلعماع يف تلك األدلة مسلك التأويل فيكون احلامل له على التأويل ما ظنه 
 .من اإلعماع فإذا تبني اخلالف الثابت يف املسألة مل يبق للتأويل مبا خيالف الظاهر مساغ وابهلل التوفيق

(5/617) 

 
 

يت هدم هبا أصباب التأويل الباطل معاقل الدين يف ذكر الطواغيت األربع ال: الفصل الرابع والعشرون
 وانتهكوا هبا حرمة القرلن وحموا هبا رسوم اإلميان

 مدخل
... 

يف ذكر الطواغيت األربع اليت هدم هبا أصباب التأويل الباطل معاقل الدين : الفصل الرابع والعشرون
 وانتهكوا هبا حرمة القرلن وحموا هبا رسوم اإلميان

 الم هللا وكالم رسوله أدلة لفظية ال تفيد علما وال حيصل منها يقنيإن ك: وهي قوهلم
 إن لايت الصفات وأحاديث الصفات جمازات ال حقيقة هلا: وقوهلم
إن أخبار رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الصبيبة اليت رواها العدول وتلقتها األمة ابلقبول ال تفيد العلم : وقوهلم

 وغايتها أن تفيد الظن



 إذا تعارض العقل ونصوص الوحي أخذ ا ابلعقل ومل نلتفت إىل الوحي: موقوهل
فهذه الطواغيت األربع هي اليت فعلت ابإلسالم ما فعلت وهي اليت حمت رسومه وأزالت معامله وهدمت 
قواعده وأسقطت حرمة النصوص من القلوب وهنجت طريق الطعن فيها لكل زنديق وملبد فال حيت  

 عليه

(5/615) 

 
 
ت  حبجة من كتاب هللا أو سنة رسوله إال جلأ إىل طاغوت من هذه الطواغيت واعتصم به واختذه جنة احمل

يصد به عن سبيل هللا وهللا تعاىل حبوله وقوته ومنه وفضله قد كسر هذه الطواغيت طاغوات طاغوات على 
أقطار األرض ويرعموهنم ألسنة خلفاء رسله وورثة أنبيائه فلم يزل أنصار هللا ورسوله يصيبون أبهلها من 

 بشهب الوحي وأدلة املعقول وحنن نفرد الكالم عليها طاغوات طاغوات

(5/611) 

 
 

 قوهلم نصوص الوحي أدلة لفظية وهي ال تفيد اليقني: الطاغوت األول
قال متكلمهم مسألة الدليل اللفظي ال يفيد اليقني إال عند تيقن أمور عشرة عصمة رواة تلك األلفاظ 

وتصريفها وعدم االشرتاك واجملاز والنقل والتخصيص ابألشخاص واألزمنة وعدم اإلضمار  وإعراهبا
والتقدمي والتأخري والنسخ وعدم املعارض العقلي الذي لو كان لرجح عليه إذ ترجيح النقل على العقل 

 يقتضي القدح

(5/611) 

 
 

 ظنيا فما ظنك ابلنتيجةيف العقل املستلزم للقدح يف النقل الفتقاره إليه فإذا كان املنت  
 قال شيخ اإلسالم واجلواب عن هذا من وجوه

أ ا ال نسلم أنه موقوف على هذه املقدمات العشر بل نقول ليس موقوفا على ما به يعرف مراد : أحدها
املتكلم فإن مراد القائل بقوله األدلة اللفظية ال تفيد اليقني أنه ال يعلم هبا مراد املتكلم فأما كون مراده 
مطابقا للبق فذاك مبين على ثبوت صدقه وعلمه وليس مرادهم هذا وإن أرادوا ذلك دون األول فهو 



موقوف على ثبوت عصمة املتكلم ومعرفة صدقه فقط فمن عرف أن الرسول أراد هذا املعىن وعرف أنه 
 صادق حصل له العلم اليقيين

 ملسو هيلع هللا ىلص علم أنه خرب مطابق ملخربه فال جيوز إميانية فإن كل من شهد أن دمحما رسول هللا: واملقدمة الثانية
عليه اإلخبار مبا ال يطابق خمربه وأما املقدمة األوىل فتعرفها علماء أمته وورثته وخلفاؤه قلت هاهنا أمران 

 أحدمها اليقني مبراد املتكلم والثاين اليقني أبن ما أراده هو احلق فقول القائل كالم

(5/610) 

 
 

سوله ال يفيد اليقني حيتمل أن يريد به جمموع األمرين أي ال يفيد علما مبراده ولو أفاد علما ابملراد هللا ور 
مل يفد علما بكون ذلك املراد مطابقا للبق يف نفس األمر وحيتمل أن يريد به املعىن األول فقط وأنه لو 

تمل أن يريد به املعىن الثاين فقط حصل لنا اليقني مبراده حلصل لنا اليقني بكونه حقا يف نفس األمر وحي
وهو أنه لو حصل اليقني مبراده مل حيصل اليقني بكونه مطابقا للبق فإن ذلك ال يعلم إال أبدلة واملعقول 
ال يعلم مبجرد اخلرب فهذه ثالثة احتماالت فإن أراد املعىن األول أو الثالث كان ذلك قدحا يف اإلميان به 

ك مناف للجزم بتصديقه وإن أراد املعىن الثاين وحده وهو أهنا ال حيصل وجتويز الكذب عليه وأمثال ذل
منها اليقني مبراده ولو حصل ذلك منها حلصل اليقني بكونه حقا فهذا وإن مل يقدح يف تصديقه فهو 

قادح يف حتكيمه والتباكم إليه واالهتداء بكالمه موجب لعزله عن ذلك واإلعراض عنه ألن التباكم إىل 
 .يدك كالمه علما وال يقينا ال حيصل به املقصودمن ال يف

فإذا انضم إىل هذه املقدمة أن النقل إذا عارض العقل وجب تقدمي العقل كمل عزل الوحي واستبكم 
اإلعراض عنه يف ابب معرفة هللا عز وجل وامسائه وصفاته وأفعاله فنقول معرفة مراد املتكلم حتصل 

ّلِِلَِّ َعَلى النَّاِس }ه قال ذلك اللفظ ابلنقل املتواتر فإ ا نعلم أن قوله ابلنقل املتواتر كما حصل العلم أبن
 [11لل عمران]{ ِح ُّ اْلبَـْيتِ 

(5/615) 

 
 

متواتر نقل لفظه ونقل معناه عن الرسول ونعلم أن املراد ابهلل رب العاملني وابلناس بنو لدم وابلبيت 
ر أن الرسول بلغ هذا الكالم عن هللا وكذلك نعلم الكعبة اليت حيجها الناس مبكة كما علمنا ابملتوات

املراد به هذا الشهر الذي [ 715البقرة]{ َشْهُر رََمَضاَن الَِّذي أُْنِزَل ِفيِه اْلُقْرلنُ }ابلتواتر أن قوله تعاىل 



بني شعبان وشوال وأن القرلن هذا الكتاب الذي بني دفيت املصبف وكذلك عامة ألفاظ القرلن نعلم 
هللا ورسوله منها كما نعلم قطعا أن الرسول بلغها عن هللا فغالب معاين القرلن معلوم أهنا مراد  قطعا مراد

هللا خربا كانت أو طلبا بل العلم مبراد هللا من كالمه أوضح وأظهر من العلم مبراد كل متكلم من كالمه 
حفظا وفهما عمال وتالوة لكمال علم املتكلم وكمال بيانه وكمال هداه وإرشاده وكمال تيسريه للقرلن 

فكما بلغ الرسول ألفاظ القرلن لألمة بلغهم معانيه بل كانت عنايته بتبليغ معانيه أعظم من جمرد تبليغ 
ألفاظه وهلذا وصل العلم مبعانيه إىل من مل يصل إليه حفظ ألفاظه والنقل لتلك املعاين أشد تواترا وأقوى 

ظ وكثري من الناس يعرف صورة املعىن وحيفظها وال حيفظ اضطرارا فإن حفظ املعىن أيسر من حفظ اللف
 .اللفظ والذين نقلوا الدين عنه علموا مراده قطعا ملا تال عليهم من تلك األلفاظ

 ومعلوم أن املقتضى التام لفهم الكالم الذي بلغهم إايه

(5/616) 

 
 

م لزم وجود مقتضاه قائم وهم قادرون على فهمه وهو قادر على إفهامهم وإذا حصل املقتضى التا
 وابجلملة فاألدلة السمعية اللفظية قد تكون مبنية على مقدمتني يقينتني

 أن الناقلني إلينا فهموا مراد املتكلم: إحدامها
أهنم نقلوا إلينا ذلك املراد كما نقلوا اللفظ الدال عليه وكال املقدمتني معلومة ابالضطرار فإن : والثانية

 ابسم الصالة والزكاة والصوم واحل  والوضوء والغسل وغريها من ألفاظ القرلن الذين خاطبهم النيب ملسو هيلع هللا ىلص
يف سائر األنواع من األعمال واألعيان واألزمنة واألمكنة وغريها يعلم ابالضطرار أهنم فهموا مراده من 

من خاطب قوما تلك األلفاظ اليت خاطبهم هبا أعظم من حفظهم هلا وهذا مما جرت به العادة يف كل 
خبطبة أو دارسهم علما أو بلغهم رسالة وإن حرصه وحرصهم على معرفة مراده أعظم من حرصهم على 
جمرد حفظ ألفاظه وهلذا يضبط الناس من معاين املتكلم أكثر مما يضبطونه من لفظه فإن املقتضى لضبط 

يه وإن كا ا مقصودين فاملعىن املعىن أقوى من املقتضى حلفظ اللفظ ألنه هو املقصود واللفظ وسيلة إل
أعظم املقصودين والقدرة عليه أقوى فاجتمع عليه قوة الداعي وقوة القدرة وشدة احلاجة فإذا كانوا قد 

 نقلوا األلفاظ اليت قاهلا الرسول مبلغا هلا عن هللا

(5/611) 

 
 



يقينا ووصل إلينا لفظها وألفاظه اليت تكلم هبا يقينا فكذلك نقلهم ملعانيها فهم مسعوها يقينا وفهموها 
يقينا ومعانيها يقينا وهذه الطريقة إذا تدبرها العاقل علم أهنا قاطعة وأن الطاعن يف حصول العلم مبعاين 
القرلن شر من الطاعن يف حصول العلم أبلفاظه وهلذا كان الطعن يف نقل بعض ألفاظه من فعل الرافضة 

ل الباطنية املالحدة فإهنم سلموا أبن الصبابة نقلوا وأما الطعن يف حصول العلم مبعانيه فإنه من فع
األلفاظ اليت قاهلا الرسول وأن القرلن منقول عنه لكن ادعوا أن هلا معاين ختالف املعاين اليت يعلمها 

 وقول القائل األدلة اللفظية ال تفيد اليقني دهليز. املسلمون وتلك هي ابطن القرلن وأتويله

(5/611) 

 
 

ومرقاة إليه لكن الفرق بينهما أنه يقول ال أعلم مراد املتكلم هبا وهم يقولون مراده  إىل مذهب هؤالء
 .هذه التأويالت الباطنة

وما جاء به الرسول نوعان طلب وخرب فالطلب يقولون املراد به حتصيل األخالق اليت تستعد هبا النفس 
ا بتلك األسباب اليت أمرت هبا فائدة لنيل العلوم العقلية فإذا حصلت هلا تلك املعارف مل يكن الشتغاهل

فسقط عنها ما جيب على غريها من النفوس اجلاهلة ويباح هلا ما حيرم على غريها وعند هؤالء مقصود 
 .الشرائع تعديل النفوس ابألخالق اليت تعدها إلدراك العلوم

ظواهرها وما دلت وأما األخبار فعقالؤهم ورؤوسهم يعلمون قطعا أن الرسل إمنا أرادت إفهام اخللق 
عليه لكن ال حقيقة هلا يف نفس األمر والرسل كانت تعلم ذلك لكن خيلوا إىل الناس ما ينتفعون به 

ويكونون به أدعى إىل االنقياد ومل يكن ذلك إال إبظهار ما ال حقيقة له وذلك سائغ للمصلبة إذ كان 
 .اكهم يف الشهواتفهم اجلمهور عندهم للبقائق يف نفس األمر يوجب احنالهلم واهنم

وطائفة منهم تزعم أن الرسل إمنا قصدت إفهام تلك التأويالت لكن أهل الظاهر غلظ حجاهبم وكثفت 
أفهامهم عن إدراكها فوقعوا بسبب قصور أفهامهم يف العناء واملشقة وحتمل أعباء التكاليف وهؤالء 

 ةوضعوا هلم قانو ا يف أتويل األمر والنهي واخلرب كما وضعت اجلهمي

(5/611) 

 
 

والقدرية هلم قانو ا يف أتويل لايت الصفات وأخبارها واتفقت الطائفتان على تقدمي ما ظنوه من 
العقليات على نصوص الوحي وأهنا ال يستفاد منها علم أصال وال يعرف أحد من فرق اإلسالم قبل ابن 



األشعرية والشيعة واخلوارج اخلطيب وضع هذا الطاغوت وقرره وشيد بنيانه وأحكمه مثله بل املعتزلة و 
وغريهم يقولون بفساد هذا القانون وإن اليقني يستفاد من كالم هللا ورسوله وإن كان بعض هذه الطوائف 
يوافقون صاحب هذا القانون يف بعض املواضع فلم يقل أحد منهم قط إنه ال حيصل اليقني من كالم هللا 

 .ورسوله البتة

(5/604) 

 
 

 فصل
 إبطال هذا األصل أن يقال من املعلوم أن داللة األدلة اللفظية ال ختتص ابلقرلن يف: الطريق الثاين

والسنة بل عميع بين لدم يدل بعضهم بعضا ابألدلة اللفظية واإلنسان حيوان  اطق فالنطق ذايت له وهو 
 بد مدين ابلطبع ال ميكن أن يعيش وحده كما يعيش الوحش بل ال ميكنه أن يعيش إال مع بين جنسه فال

أن يعرف بعضهم مراد بعض ليبصل التعاون فعلمهم احلكيم العليم تعريف بعضهم بعضا مراده 
ْنَساَن َعلََّمُه اْلبَـَيانَ }ابأللفاظ كما قال تعاىل  وقال تعاىل [ 7,  0الرمحن]{ الرَّمْحَُن َعلََّم اْلُقْرلَن َخَلَق اأْلِ

فكانت حكمة ذلك [ 5العلق]{ َعلََّم اأِلْنَساَن َما مَلْ يـَْعَلمْ }وقال [ 17البقرة]{ َوَعلََّم لَدَم اأَلمْسَاَء ُكلََّها}
التعليم تعريف مراد املتكلم فلو مل حيصل له املعرفة كان يف ذلك إبطال حلكمة هللا وإفساد ملصاحل بين 

 لدم وسلب اإلنسان خاصيته اليت ميزه هبا على سائر احليوان وهذه الطريق يستدل هبا من وجوه

(5/607) 

 
 

أن هذا املقصود ضروري يف حياة بين لدم فال بد من وجوده فلو مل تفد األدلة اللفظية العلم : أحدها
 مبراد املتكلم مل يعش بنو لدم والالزم منتف فامللزوم مثله

أ ا نعلم قطعا أن عميع األمم يعرف بعضهم مراد بعض بلفظه ويقطع به ويتيقنه فقول القائل : الثاين
 .ظية ال تفيد اليقني قدح يف العلوم الضرورية اليت اشرتك الناس يف العلم هبااألدلة اللف
أن معرفة الناس مبراد املتكلم منهم بكالمه أعظم من معرفتهم عامة العلوم العقلية فمعرفتهم : الثالث

ادة مراد املتكلم هلم بكالمه أمت وأقوى من معرفتهم بتلك القوانني اليت وضعها أرابهبا للقدح يف إف
 .اخلطاب لليقني

أن الطفل أول ما مييز يعرف مراد من يربيه بلفظه قبل أن يعرفه شيئا من العلوم الضرورية فال : الرابع



أقدم عنده وال اسبق من تيقنه ملراد من خياطبه بلفظه فالعلم بذلك مقدم على سائر العلوم الضرورية 
فة مراد املتكلم فقد قلب احلقائق و اقض فمن جعل العقليات تفيد اليقني والسمعيات ال تفيد معر 

 .الفطرة وعكس الواقع

(5/605) 

 
 

أن كل إنسان يدل غريه ابألدلة اللفظية على ما يعرفه ويعرف مراد غريه ابألدلة اللفظية وأما : اخلامس
عرفه االستدالل ابلعقليات الكلية فال يعرفه إال بعض الناس وما يعرفه كل أحد ويتيقنه فهو أظهر مما ال ي

 .إال بعض الناس
أن التعريف ابألدلة اللفظية أصل للتعريف ابألدلة العقلية فمن مل يكن له سبيل إىل العلم : السادس

مبدلول هذه مل يكن له سبيل إىل العلم مبدلول تلك بل العلم مبدلول األدلة اللفظية أسبق فإنه يوجد يف 
دلول األدلة اللفظية قدح يف حصول العلم مبدلول أول متييز اإلنسان وحينئذ فالقدح يف حصول العلم مب

 :األدلة العقلية بل هي أصل العلم هبا فإذا بطل األصل بطل فرعه يوضبه
وهو أن اإلنسان يف فهمه وإفهامه للدليل العقلي حمتاج إىل معرفة مراد املخرب به الذاكر : الوجه السابع

 .يل فكيف حيصل له علم ابملدلولله ملن خياطبه فإذا مل حيصل له علم مبراده من الدل
أن تعليم األدلة اللفظية حيسنه كل أحد فما من أحد إال وميكنه أن يعرف غريه لغته ويعرفه : الوجه الثامن

 .ما يعرفه ابألدلة اللفظية وأما تعليم الداللة العقلية فال حيسنه كل أحد

(5/601) 

 
 

أن يعرف بعضها بعضا مرادها أبصواهتا كما يشاهد أن هللا سببانه هدى البهائم والطري : الوجه التاسع
يف أجناس احليوان والطيور فالديك يصوت فيعرف الدجاج مراده والفرس يصهل فيعرف اخليل مراده 

والكلب ينبح فتعرف الكالب مراده واهلر تنوء فتعرف أوالدها مرادها والدجاجة تعرف أفراخها مرادها 
قَاَل رَبُـَّنا الَِّذي َأْعَطى  }: سببانه خبلقه وهدايته العامة كما قال موسىبصوهتا وهذا من متام عناية اخلالق 

َسبِ ِح اْسَم رَبِ َك اأْلَْعَلى الَِّذي َخَلَق َفَسوَّى َوالَِّذي َقدََّر }وقال تعاىل [ 54طه]{ ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُه مثَّ َهَدى
 [7-1األعلى]{ فـََهَدى

 .من بعض وخطاهبم أبلفاظهم وال جيزمون به فكيف ال يعلم اآلدميون مراد بعضهم



أن أبلد الناس وأبعدهم فهما يعلم مراد أكثر من خياطبه ابلكالم الركيك العادم للبالغة : الوجه العاشر
 والفصاحة فكيف ال يعلم أذكى الناس وأصبهم أذها ا وأفهاما مراد املتكلم أبفصح

(5/600) 

 
 

 .هلم اليقني ابلعلم مبراده وهل ذلك إال من أحمل احملال الكالم وأبينه وأدله على املراد وحيصل
أن هذا يستلزم الطعن والقدح يف بيان املتكلم وفصاحته أو يف فهم السامع وذهنه : الوجه احلادي عشر

أو فيهما معا فإن عدم العلم مبراده إن كان لتقصري يف بيانه كان ذلك قدحا فيه وإن كان لقصور فهم 
 .ذا كان املتكلم اتم البيان واملخاطب اتم الفهم فكيف يتخلف العلم عنه مبرادهالسامع كان كذلك فإ

أنه إذا كان التفاهم والعلم مبراد احليوان من غريه حاصال للبيوا ات فما الظن : الوجه الثاين عشر
ما أبشرف أنواعها وهو اإلنسان فما الظن أبشرف هذا النوع وهم العقالء املعتنون ابلبيان واإليضاح ف

الظن ابألنبياء املخصوصني من العلم والبيان واألفهام مبا ليس مثله لسواهم فما الظن أبفضل األنبياء 
وأعلمهم وأكملهم بيا ا وأمتهم فصاحة وأقدرهم على التعبري عن املعىن ابللفظ الذي ال يزيد عليه وال 

أكمل األمم عقال وفهما ينقص عنه وال يوهم غريه وأحرصهم على تعليم األمة وتفهيمهم وأصبابه 
وفصاحة وحرصا على فهم مراده فكيف ال يكونون قد تيقنوا مراده أبلفاظه وكيف ال يكون التابعون هلم 

 .إبحسان قد تيقنوا مرادهم مما بلغوهم إايه عن نبيهم ونقلوه إليهم

(5/605) 

 
 

انوا يعرفو ا مرادهم أبلفاظهم أ ا نعلم ابلضرورة أن شيوخنا الذين كانوا خياطبوننا ك: الوجه الثالث عشر
وقد عرفنا مرادهم يقينا وهكذا حنن فيمن نعلمه وخناطبه وهم كانوا أفضل منا وأكمل علما وتعليما ومن 
قبلهم كانوا أفضل منهم وأكمل علما وتعليما ومن قبلهم كذلك وهلم جرا إىل أوائل هذه األمة فكيف 

من كالمه وال حصل هلم يقني مبعرفة مراده من ألفاظه؟ ومن يكون هؤالء كلهم مل يعلموا مراد هللا ورسوله 
تدبر هذا أو تصوره تبني له أن قول القائل األدلة اللفظية اليت جاء هبا الرسول ال تفيد ا علما وال يقينا 

 من أعظم أنواع السفسطة وأكثر أسباب الزندقة وأن هؤالء

(5/606) 



 

 شر من الالأدرية وشر من الباطنية
أن داللة األدلة اللفظية على مراد املتكلم أقوى من داللة األدلة العقلية على : رابع عشرالوجه ال

احلقائق الثابتة كما تقدم تقريره فكيف بداللة املقدمات املشتبهة اليت غايتها أن يكون فيها حق وابطل 
ا هكذا قال العقالء وليس مع أصباهبا إال إحسان الظن مبن قاهلا فإذا طولبوا ابلربهان على صبتها قالو 

وهذا أمر قد صقلته أذهاهنم وقبلته عقوهلم فبني داللة األدلة اللفظية على مراد املتكلم وداللة هذه 
املقدمات على احلقائق تفاوت عظيم فكيف تفيد هذه اليقني دون تلك وهل هذا إال قلب للفطر 

 .وتعكيس لألذهان
اده أكمل من داللة شبهات هؤالء العقلية على أن داللة قول الرسول على مر : الوجه اخلامس عشر

 معارضته مبا ال نسبة بينهما فكيف تكون شبهاهتم تفيد اليقني وكالم هللا ورسوله ال يفيد اليقني

(5/601) 

 
 

أنك إذا أتملت العقليات اليت زعموا أهنا تفيد اليقني وقدموها على كالم هللا : الوجه السادس عشر
ريح املعقول وقد اعرتفوا أهنا خمالفة لظاهر املنقول وهذا ال يعرف إال ورسوله وجدهتا خمالفة لص

ابالمتبان كبكم عقوهلم أبن العرض ال يبقى زمانني وأن األجسام كلها متماثلة فجسم النار مساو 
جلسم املاء يف احلقيقة وإمنا اختلفا ابألعراض وجسم البول مساو جلسم املسك ابحلقيقة وإمنا اختلفا يف 

هما وحكم عقوهلم أبن الواحد ال يصدر عنه إال واحد وأن ذلك املصدر ال يسمى ابسم وال أعراض
يوصف بصفة وال له ماهية غري الوجود املطلق مث الذي صدر عنه إن وجب أن يكون كذلك كان 

مصدره أيضا كذلك ومل يكن ابلعامل تكثر وإن كان فيه نوع تكثر فقد صدر عنه أكثر من واحد ومثل 
ن العاقل واملعقول والعقل شيء واحد فاملبدأ األول عاقل ومعقول وعقل ومثل حكمهم أبن حكمهم أب

يف اخلارج كليات ال تتقيد بقيد وال تتشخص بتشخيص وال تتعني بتعيني وليست داخلة العامل وال خارجة 
خارجة  وأهنا جزء من هذه املعينات ومثل حكمهم أبن ذات الرب تعاىل مع كوهنا خارجة الذهن فليست

 العامل وال داخلة فيه وال متصلة به وال منفصلة عنه وال حالة فيه وال مباينة له ومثل حكمهم

(5/601) 

 
 



أبن الرب تعاىل مل يزل قادرا على الفعل يف األزل وحصول املقدور فيه حمال مث انتقل الفعل من اإلحالة 
 جتدد أمر يقتضي حدوثه بل حال الذاتية إىل اإلمكان الذايت فال حيدد بسبب أصال وحدث من غري

الفاعل قبله ومعه وبعده واحدة ومثل حكمهم أبن كالمه معىن واحد ال ينقسم وال يتجزأ وال له بعض 
وال كل وأن األمر هو عني النهي ومها عني اخلرب واالستخبار فالكل حقيقة واحدة وأن احلواس 

وتذاق وتسمع الروائح والطعوم إىل واإلدراكات يصح تعلقها بكل موجود فتؤكل األصوات وتشم 
أضعاف أضعاف ذلك من خواص علومهم اليت جعلوها قواطع عقلية تفيد اليقني وكالم هللا ورسوله أدلة 
لفظية ال تفيد اليقني فقد تبني أن ما نفى عنه هؤالء اليقني من أعظم ما يفيد اليقني وما أثبتوا له اليقني 

 .أبعد شيء عن اليقني
 أن هذا من أنواع السفسطة بل هو شر أنواعها فإن أنواعها ثالثة: عشرالوجه السابع 

 التجاهل وهو ال أدري وأصبابه يسمون الالأدرية: أحدها
 النفي واجلبود الثالث قلب احلقائق وهو جعل املوجود معدوما: الثاين

(5/601) 

 
 

احلقائق يف نفس األمر أشد واملعدوم موجودا إما يف نفس األمر وإما حبسب االعتقاد والذي يدعي قلب 
سفسطة ممن يدعي أهنا تبع العتقاد اإلنسان فيها فإذا جعلت األدلة العقلية اليت هي من جنس ما تقدم 
وغريه تفيد اليقني مبدلوالهتا اخلارجية واألدلة اللفظية اليت أعالها كالم هللا ورسوله ال تفيد اليقني كان 

ب الزندقة فإن قلت فهم مل جيعلوا كل دليل عقلي يفيد ذلك من أعظم أنواع السفسطة وأكثر أسبا
 .اليقني بل ما كانت مقدماته يقينية وأتليفه صبيبا يوضبه

إن قول القائل األدلة اللفظية ال تفيد اليقني إما أن يريد به نفي العموم أو عموم : الوجه الثامن عشر
أن كل دليل لفظي يفيد اليقني حىت ينصب  النفي فإن أراد نفي العموم مل يفده شيئا فإن عاقال ال يدعي

معه اخلالف وحيت  عليه وإن أراد به عموم النفي كان هذا مكابرة للعيان وهبتا وجماهرة ابلكذب 
 .والباطل

(5/654) 

 
 



أ ا نعلم ابالضطرار أن مصنفي العلوم على اختالف أنواعها علم الناس مرادهم من : الوجه التاسع عشر
وإمنا يقع الشك يف قليل من كالمهم ويقل ذلك ويكثر حبسب القابل وقوة إدراكه  ألفاظهم علما يقينيا

وجودة تصوره وإلفه لكالمهم وغرائبه منه ومعلوم قطعا أن علم الرسول مبا يقوله وحرصه على إفهامه 
وتعليمه وشدة بيانه له وحرص أمته على فهمه أعظم من حرص هؤالء املصنفني ومن يتعلم منهم فإذا 

ألولئك اليقني مبعرفة مراد أرابب التصانيف فبصول اليقني ألهل العلم بكتاب هللا وسنة رسوله حصل 
 .أوىل وأحرى

وليس الكالم يف هذا املقام يف تثبيت نبوته بل الكالم مع من يقر بنبوته ويشك يف معرفة مراده أبلفاظه 
خيرب به وما َيمر به فهو أعلم اخللق مبا فيقال ال ريب عند كل مؤمن ابهلل ورسوله أنه كان أعلم اخللق مبا 

أخرب به عن هللا واليوم اآلخر وأعلمهم بدينه وشرعه الذي شرعه لعباده وأنه كان أفصح األمة وأقدرهم 
على البيان وكشف املعاين فإنه عريب والعرب أفصح األمم وقرشي وقريش أفصح العرب وهو يف نفسه  

أعداؤه بذلك وهلذا قال أ ا أفصح العرب بيد أين من  كان أفصح قريش على اإلطالق وقد أقر له
 قريش واسرتضعت يف بين سعد بن بكر وقد تكلم

(5/657) 

 
 

الناس يف فصاحة احلاضرة والبادية ويف شعر احلاضرة والبادية ورجح هؤالء من وجه وهؤالء من وجه 
رة ومن تدبر كالمه الذي تكلم به والقرلن الذي ورسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عمع هللا له كمال فصاحة البادية واحلاض

بلغه عن هللا وأخرب أن هللا تكلم به وجد التفاضل بني كالمه هو عليه السالم وكالم غريه من البشر مث 
من املعلوم ابالضطرار من حاله أنه كان أحرص الناس على هدى أمته وتعليمهم والبيان هلم فاجتمع يف 

اعي وكمال العلم فهو أعلم الناس مبا يدعو إليه وأقدرهم على أسباب حقه كمال القدرة وكمال الد
الدعوة وأعظمهم رغبة وأمتهم نصيبة فإذا كان من هو دونه مبراتب ال حتصى يف كل صفة من هذه 

الصفات قد بني مراده بلفظه كان هو أحق وأوىل من كل وجه أن يكون قد استوىل على األمد األقصى 
 .من البيان
ن اليقني ال حيصل أبلفاظه وال يستفاد العلم من كلماته كان قدحه يف بيانه أعظم من قدحه يف فمن قال إ

مراد سائر العلماء املصنفني ومن قدحه يف حصول العلم واليقني مبرادها وإال كان قدحه يف مراد عامة 
 اآلدميني أقرب وقدحه

(5/655) 



 

ه مستلزما هلذه اللوازم كان قوله من أفسد أقوال بين يف معرفته مراد البهائم بلغاهتا أقرب ومن كان قول
 .لدم وكان قوله قدحا يف العقليات والشرعيات والضرورايت

إنه من املعلوم أن الصبابة مسعوا القرلن والسنة من النيب وقرأوه وأقرأوه من بعدهم : الوجه العشرون
تعلق ابألحكام وماال يتعلق هبا وهم وتكلم العلماء يف معانيه وتفسريه ومعاين احلديث وتفسريه وما ي

جممعون على غالب معاين القرلن واحلديث ومل يتنازعوا إال يف قليل من كثري ال سيما القرون األوىل فإن 
النزاع بينهم كان قليال جدا ابلنسبة إىل ما اتفقوا عليه وكان النزاع يف التابعني أكثر وكلما أتخر الزمان  

ف بني املتأخرين ما مل يكن يف الذين قبلهم فإن القرلن تضمن األمر كثر النزاع وحدث من االختال
أبوامر ظاهرة وابطنة والنهي عن مناه ظاهرة وابطنة ورسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بني مقادير الصلوات ومواقيتها 

قال عاما وصفاهتا والزكوات ونصبها ومقاديرها وكذلك سائر العبادات وعامة هذه األمور نقلتها األمة ن
متواترا خلفا عن سلف وحصل العلم الضروري للخلق بذلك كما حصل هلم العلم الضروري أبنه بلغهم 

 ألفاظها وأنه قاتل املشركني وأهل الكتاب وأنه بعث مبكة

(5/651) 

 
 

 وأخربهم أن وهاجر إىل املدينة وأنه دعا األمة إىل أن شهدوا أن ال إله إال هللا وأن دمحما رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
هذا القرلن كالم هللا الذي تكلم به ال كالمه وال كالم خملوق وأنه ليس قول البشر وأنه علمهم أن ربه 

فوق مسواته على عرشه وإن امللك نزل من عنده إليه مث يعرج إىل ربه وأن ربه يسمع ويرى ويتكلم 
لم السر وأخفى فال خيفى عليه خافية وينادي وحيب ويبغض ويرضى ويغضب وأن له يدين ووجها وأنه يع

يف السماء وال يف األرض وأنه يقيمهم من قبورهم أحياء بعدما مزقهم البلى إىل دار النعيم أو إىل اجلبيم 
فالعلم الضروري أبنه جاء بذلك وأراده كالعلم الضروري بوجوده ومبعثه وخمرجه وقتاله ملن خالفه فالقدح 

 .يفيد اليقني كالقدح يف خمرب األخبار املتواترة وأنه ال يفيد اليقنيفيما أخرب به من ذلك وأنه ال 
إن كل صنف من أصناف العلماء تكفلوا بعلم من العلوم املنقولة عن الرسول : الوجه احلادي والعشرون

 .متفقون على أكثر علمهم مسائله ودالئله
أكثر خاصها الذي ال يعرفه فالفقهاء متفقون على غالب الشريعة عامها وخاصها وهم متفقون على 

العامة وإذا كانوا قد عرفوا مراده هبذا فكيف ال يعرفون مراده ابلذي هو أظهر وأشهر وأكثر نصوصا 
 .وأعظم بيا ا



(5/650) 

 
 

واملفسرون فسروا القرلن واتفقوا على املراد منه يف غالب القرلن ونزاعهم يف القليل من ذلك وأكثره 
نفس األمر بل هو اختالف يف التعبري واختالف متثيل وتنويع ال اختالف  عند التبقيق ليس نزاعا يف

 .تناقض وال تضاد
وأهل احلديث متفقون على أحاديث الصبيبني وإن تنازعوا يف أحاديث يسرية منها جدا وهم متفقون 

هم على لفظها ومعناها كما اتفق املسلمون على لفظ القرلن ومعناه وهذا مما ينفرد بعلمه اخلاصة و 
القليل من الناس وهم مع ذلك يعلمون ابالضطرار بطالن أتويل القرلن واحلديث مبا يتأوله به الفالسفة 

والقرامطة واجلهمية ويعلمون أنه خالف مراد الرسول ابلضرورة فكيف مبا اشرتكت األمة عامتها 
مة كلها تنقل عن من وخاصتها يف نقله قر ا بعد قرن فكيف ال يعرفون مراد الرسول منه يقينا فإن األ

قبلها ومن قبلها عمن قبلها حىت ينتهي األمر إىل الرسول أن هللا يرى ويسمع ويتكلم ويعلم وأنه فوق 
السموات السبع على العرش وأنه يرى يوم القيامة جهرة وعلم األمة مبراد الرسول من ذلك فوق علمهم 

فكيف يقال حصل هلم اليقني مبراده من  مبراده من أحاديث الشفعة والراب واحليض والفرائض وحنوها
 .ذلك دون هذا وهل هذا إال من أقبح املكابرة

(5/655) 

 
 

أن يقال من املعلوم ابلضرورة أن املخاطبني أوال ابلقرلن والسنة مل يتوقف : الوجه الثاين والعشرون
أما عصمة رواة حصول اليقني هلم مبراده على تلك املقدمات العشر اليت ذكروها وال على شيء منها 

اللغة فإهنم خوطبوا شفاها فلم حيتاجوا إىل واسطة يف نقل الكالم فضال عن واسطة يف نقل اللغة وال إىل 
قاعدة ينفون هبا نفي احتمال اللفظ لغري املعىن الذي قصده املتكلم فإهنم علموا مراده ابلضرورة وإذا  

ندهم أن يكون يف نفس األمر معارض ينايف كانوا عاملني مبراده ابلضرورة مع علمهم بصدقه امتنع ع
 .مراده

وقد قال أبو عبد الرمحن السلمي من كبار التابعني حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرلن عثمان بن عفان 
وعبد هللا بن مسعود وغريهم أهنم كانوا إذا تعلموا من النيب عشر لايت مل يتجاوزوها حىت يتعلموا ما 



علمنا القرلن والعلم والعمل عميعا وكان ميكث أحدهم يف السورة مدة حىت فيها من العلم قالوا فت
 يتعلمها وقد أقام ابن عمر على تعلم سورة البقرة مثاين

(5/656) 

 
 

سنني وقال أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة ولل عمران جل يف أعيننا ومل يتوقف معرفة مراد هللا ورسوله 
مور العشرة وال اتبعي التابعني وال أئمة الفقه املتبوعني وال أئمة من كالمه عندهم على شيء من تلك األ

احلديث وال أئمة التفسري حىت نبغت قلف األذهان عجم القلوب فزعموا أهنم ال حيصل هلم اليقني مبراده 
م إال بعد هذه األمور مث قالوا وال سبيل إىل العلم ابنتفائه إذ غاية ما يقدر بعد الببث والطلب التام عد

العلم هبا وال يلزم من عدم العلم عدم املعلوم فال سبيل لنا إىل العلم مبراد الرسول البتة وطلبت نفوسهم 
ما حيصل هلا به العلم فعادوا إىل العقول فوجدوها قد تصادمت فيما تقضي به من جائز على هللا 

عقل الصريح ففاهتم وواجب ومستبيل أعظم تصادم فخرجوا عن السمع الصبيح ومل يظفروا بداللة ال
 .العقل والسمع عميعا

إن عميع ما ذكروه من الوجوه العشرة يرجع إىل حرف واحد وهو احتمال : الوجه الثالث والعشرون
اللفظ ملعىن لخر غري ما يظهر من الكالم فإنه ال ينازع عاقل أن غالب ألفاظ النصوص هلا ظواهر هي 

 لنزاع أنموضوعة هلا ومفهومة عند اإلطالق منها لكن ا

(5/651) 

 
 

اعتقاد ذلك املعىن يقيين ال حيتمل غريه أو ظين حيتمل غريه فاملدار كله على احتمال إرادته معىن لخر 
غري الظاهر وعدم ذلك االحتمال ومعلوم أن الطرق اليت يعلم هبا انتفاء إرادته معىن يناقض ذلك املعىن 

يعلم السامع انتفاء معىن يناقض املعىن الذي ذكره طرق كثرية ال حيتاج شيء منها إىل ما ذكروه بل قد 
املتكلم ضرورة واترة يغلب على ظنه قرينة من الضرورة واترة حيصل له ذلك ظنا واترة ال يفهم مراده 
واترة يشتبه عليه املراد بغريه وهذا القطع والظن والشك له أسباب غري األمور اليت ذكروها فقد يكون 

مل َيلف ذلك اللفظ يف لغة قومه أو أن له يف لغتهم معىن غري معناه يف لغة  سبب االحتمال كون السامع
املتكلم أو أن اللفظ قد اقرتنت به قرينة يقطع السامع معها ابملراد فخفيت عليه أو ذهل عنها ولو نبه 



لقتني عليها لتنبه كما اقرتن بلفظ املفاداة يف أنه اخللع تقدم طلقتني وأتخر طلقة اثلثة ووقع بني الط
 والطلقة الثالثة ففهم عمهور

(5/651) 

 
 

الصبابة منه أنه غري حمسوب من الثالث واحت  بذلك ابن عباس وغريه وقد تكون القرينة منفصلة يف  
كالم لخر حبيث جيزم السامع ابملراد من جمموع الكالم فيخفى أحدمها على السامع أو ال يتفطن له فال 

لناس خبطابه وهو من لوازم الطبيعة اإلنسانية ولكنه قليل جدا يعرف املراد فهذا قد يقع ألعلم ا
ابإلضافة إىل ما يتقنونه من مراده ال نسبة له إليه فال جيوز أن يدعي ألجله أن كالم هللا ورسوله ال يفيد 

 .اليقني مبراد وال سبيل لنا إىل اقتباس العلم واليقني منه
ل اللفظي ال يفيد اليقني إال عند أمور عشرة نفي عام إن قول القائل الدلي: الوجه الرابع والعشرون

وقضية سالبة كلية فإن أراد قائلها أن أحدا من الناس ال يعلم مراد متكلم ما يقينا إال عند هذه األمور 
العشرة فكذب ظاهر وإن أراد به أنه ال يعلم أحد املراد أبلفاظ القرلن والسنة إال عند هذه األمور ففرية 

فإن الصبابة كلهم من أوهلم إىل لخرهم والتابعني كلهم وأئمة الفقه كلهم وأئمة التفسري  ظاهرة أيضا 
 .كلهم مل يتوقف علمهم مبراد الرسول على هذه األمور بل مل خيطر بباهلم ومل يذكرها أحد منهم يف كالمه

 وإن أراد أن من بعد الصبابة ال يعرف مراد الرسول

(5/651) 

 
 

ة فكذب أيضا فإن التابعني ومن بعدهم جازمون متيقنون ملراده أعظم تيقن بل حنن إال هبذه األمور العشر 
ونسبتنا إليهم أقل نسبة متيقنون ملراد هللا ورسوله من كالمه يقيناال ريب فيه وجازمون به جزما ال شك 
 فيه ومن قبلنا كان أعلم منا وأعظم جزما ومن قبلهم كان كذلك فكيف يستبل الرجل أن حيكم حكما

عاما كليا أن أحدا مل حيصل له اليقني من كالم هللا ورسوله وإن أراد به أهنا ال تفيد اليقني يف شيء وتفيده 
يف شيءلخر قيل له هذا ال يفيدك شيئا حىت تبني أن حمل النزاع بينك وبني أهل السنة وأنصار هللا 

قني منه أعظم من استفادهتم اليقني ورسوله من النوع الذي ال يفيد اليقني فهم يزعمون أن استفادهتم الي
من كالم كل متكلم وليس لك أن حتكم عليهم أبهنم مل يستفيدوا منه اليقني فإن غاية ما عندك أنك أنت 

فإن أردت بذلك أين أ ا . فاقد اليقني مل تظفر بربده ومل تفز به فكيف ساغ لك أن حتكم على غريك هبذا



عد هذه األمور العشرة فعلمت أن غريي كذلك قيل له هذا من ال أستفيد اليقني من هذه األدلة إال ب
أبطل الباطل عند كل عاقل فإنه من املعلوم ابلضرورة أن الشيء الواحد يكون جمهوال عند رجل أو 
طائفة ومعلوما عند لخر وضروراي عند شخص ونظراي عند لخر واالشرتاك يف املعلومات الضرورايت 

 فه فالصبابة كانوا يعلمون من أحوال النيب ابالضطرارغري واجب وال واقع والواقع خال

(5/664) 

 
 

ما مل يعلمه غريهم وكان أبو بكر يعلم من حال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وكالمه يقينا ماال يعلمه غريه وال يفهمه  
 كما قال أبو سعيد اخلدري وكان أبو بكر أعلمنا به وكان التابعون يعلمون من أحوال الصبابة

ابالضطرار ماال يعلمه غريهم والفقهاء وأهل احلديث يعلمون ابالضطرار أن النيب سجد سجديت السهو 
يف الصالة وقضى ابلشفعة وجعل الدية على العاقلة وأخرب أن هللا ينزل إىل مساء الدنيا كل ليلة وأنه يرى 

رجهم ابلشفاعة وأنه أخرب خبروج ابألبصار جهرة يوم القيامة وأنه يدخل النار قوما من أهل التوحيد مث خي
الدجال ونزول املسيح من السماء وطلوع الشمس من مغرهبا وغري ذلك مما جيهله كثري من الناس ومن 
أقر به فهو عنده ظين وأهل احلديث جازمون به متيقنون له كتيقنهم أنه بعث من مكة وهاجر إىل املدينة 

ابالضطرار أن غزوة بدر كانت قبل أحد وأن أحدا  ومات هبا وأهل املغازي والسري واحلديث يعلمون
قبل اخلندق واخلندق قبل احلديبية واحلديبية قبل خيرب وخيرب قبل فتح مكة وفتح مكة قبل حنني وحنني 

 قبل الطائف والطائف قبل تبوك وتبوك لخر الغزوات ومل يكن فيها قتال وكان الغزو

(5/667) 

 
 

لليهود ويف بدر وأحد للمشركني وأنه أوقع ابليهود أربع مرات ببين فيها للنصارى أهل الكتاب ويف خيرب 
قينقاع وكانت بعد بدر وابلنضري وكانت بعد أحد وبقريظة وكانت بعد اخلندق وأبهل خيرب وكانت بعد 
احلديبية وأكثر الناس بل كثري من العلماء والفقهاء ال يعلمون هذا التفصيل وكذلك العلماء ابلتفسري 

لمون ابالضطرار أن سورة البقرة ولل عمران والنساء واملائدة واألنفال وبراءة مدنيات نزلن واحلديث يع
بعد اهلجرة وسورة األنعام واألعراف ويونس وهود ويوسف والكهف والنبل مكيات نزلن قبل اهلجرة 

بكالمه وأكثر الناس ال يعلمون ذلك ضرورة وال نظرا فليس املعلوم من أقوال الرسول وسريته ومراده 
أمرا مشرتكا بني عميع الناس وال بني املسلمني وال بني العلماء وإذا مل يكن هذا أمرا مضبوطا ال من العامل 



وال يف العلوم أمكن يف كثري من مراد الرسول ابالضطرار أن تكون مكتسبة عند قوم ضرورية عند لخرين 
ية ال تفيد اليقني عند من ال يعرف مدلوهلا وغري معلومة البتة عند لخرين وإن قال أردت أن األدلة اللفظ

إال هبذه املقدمات قيل له فهذا ال فائدة فيه فكأنك قلت من مل يعرف مراد املتكلم إال مبقدمة ظنية كان 
 استدالله بكالمه ظنيا وذلك من ابب حتصيل احلاصل وكذلك من مل يعرف

(5/665) 

 
 

ظنيا وأيضا فإنه إذا كان هذا مرادك فكيف حتكم حكما  الدليل العقلي إال مبقدمة ظنية كان استدالله به
عاما كليا أن األدلة اللفظية ال تفيد اليقني فبطل حكم هذه القضية الكاذبة أن األدلة اللفظية ال تفيد 

 .اليقني على كل تقدير وهلل احلمد يوضبه
ف أضعاف الذين حصل إن الذين مل حيصل هلم اليقني ابألدلة العقلية أضعا: الوجه اخلامس والعشرون

هلم اليقني ابألدلة السمعية والشكوك القادحة يف العقليات أكثر بكثري من الشكوك القادحة يف 
السمعيات فأهل العلم والكتاب والسنة متيقنون ملراد هللا ورسوله جازمون به معتقدون ملوجبه اعتقادا ال 

ستدالل ابألدلة السمعية إىل األدلة العقلية يتطرق إليه شك وال شبهة أما املتكلمون الذين عدلوا عن اال
يف املسائل الكبار كمسألة حدوث العامل ومسألة ما هي احلوادث ومسألة متاثل األجسام وبقاء األعراض 
ومسألة وجود الشيء هل هو زائد على ماهيته أو هو نفس ماهيته ومسألة املعدوم هل هو شيء أم ال 

وث أو اإلمكان وهل ميكن أن يكون املمكن قدميا أم ال ومسألة ومسألة املصبح للتأثري هل هو احلد
اجلوهر الفرد وهل األجسام مركبةمنه أم ال ومسالةالكالم وحقيقته واضعاف ذلك من املسائل اليت 

 عولوا فيها على جمرد عقل أفضلهم وأشدهم حرية وتناقضا واضطرااب فيها

(5/661) 

 
 

قول وجيزم به واترة يقول بضده وجيزم به واترة حيار ويقف ال يثبت له فيها قول بل اترة يقول ابل
وتتعارض عنده األدلة العقلية وأهل الكالم والفلسفة أشد اختالفا وتنازعا بينهم فيها من عميع أرابب 

العلوم على اإلطالق وهلذا كلما كان الرجل منهم أفضل كان إقراره ابجلهل واحلرية على نفسه أعظم كما 
ني أكثر الناس شكا عند املوت أهل الكالم وقال أفضل املتأخرين من هؤالء لتالميذه قال بعض العارف

عند املوت أشهدكم أين أموت وما عرفت مسألة واحدة إال مسألة افتقار املمكن إىل واجب مث قال 



واالفتقار أمر عدمي فهاأنذا أموت وما عرفت شيئا وقال ابن اجلويين عند موته لقد خضت الببر 
وخليت أهل اإلسالم وعلومهم وما أدري على ماذا أموت أشهدكم أين أموت على عقيدة أمي اخلضم 

 :وقال لخر يف خطبة كتابه يف الكالم لعمري
 وسريت طريف بني تلك املعامل... لقد طفت يف تلك املعاهد كلها 
 على ذقن أو قارعا سن  ادم... فلم أر إال واضعا كف حائر 

(5/660) 

 
 

كتابه أقسام اللذات وقد ذكر أنواعها وأن أشرفها لذةالعلم واملعرفة وأشرف العلم العلم   وقال الرازي يف
اإلهلي لشرف معلومه وشدة احلاجة إليه وأنه على ثالثة أقسام العلم ابلذات وعليه عقدة وهي أن 
 الوجود هل هو املاهية أو زائد عليها والعلم ابلصفات وعليه عقدة وهي أن الصفات هل هي أمور

وجودية زائدة على ذات املوصوف أم ليست بزائدة على الذات والعلم ابألفعال وعليه عقدة وهي هل 
الفعل مقارن للفاعل أو مرتاخ عنه مث قال ومن الذي وصل إىل هذا الباب أو ذاق من هذا الشراب مث 

 :أنشد
 وأكثر سعي العاملني ضالل... هناية إقدام العقول عقال 
 وحاصل دنيا ا أذى ووابل... جسومنا  وأرواحنا يف وحشة من

 سوى أن عمعنا فيه قيل وقالوا... ومل نستفد من حبثنا طول عمر ا 
 رجال فماتوا واجلبال جبال... وكم من جبال قد علت شرفاهتا 

لقد أتملت الطرق الكالمية واملناه  الفلسفية فما رأيتها تشفي عليال وال تروي غليال ورأيت أقرب 
 :لقرلن أقرأ يف اإلثباتالطرق طريقة ا

(5/665) 

 
 
لَْيَس  }واقرأ يف النفي [ 74فاطر]{ ِإلَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيِ بُ }[ 5طه]{ الرَّمْحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوى}

 [774طه]{ َوال حيُِيطُوَن ِبِه ِعْلماً }[ 77الشورى]{ َكِمْثِلِه َشْيءٌ 
يتأمل اللبيب ما يف كالم هذا الفاضل من العرب فإنه مل َيت ومن جرب مثل جتربيت عرف مثل معرفيت فل

يف املتأخرين من حصل من العلوم العقلية ما حصله ووقف على هناايت أقدام العقالء وغاايت مباحث 



الفضالء وضرب بعضها ببعض وخمضها أشد املخض فما رلها تشفي علة داء اجلهالة وال تروي غلة 
ل عنه عقدة واحدة من هذه العقد الثالث اليت عقدها أرابب املعقوالت ظمأ الشوق والطلب وأهنا مل حت

على قافية القلب فلم يستيقظ ملعرفة ذات هللا وال صفاته وال أفعاله وصدق وهللا فإنه شاك يف ذات رب 
العاملني هل له ماهية غري الوجود املطلق خيتص هبا أم ماهيته نفس وجوده الواجب ومات ومل تنبل له 

ا وشاك يف صفاته هل هي أمور وجودية أم نسب إضافية عدمية ومات ومل تنبل له عقدهتا وشاك عقدهت
يف أفعاله هل هي مقارنة له أزال وأبدا مل تزل معه أم الفعل متأخر عنه أتخرا ال هناية ألمده فصار فاعال 

 كلمني ويف كتبهبعد أن مل يكن فاعال ومات مل تنبل له عقدهتا فننظر يف كتبه الكالمية قول املت

(5/666) 

 
 

الفلسفية قول الفالسفة ويف كتبه اليت خلط فيها بني الطريقتني يضرب أقوال هؤالء هبؤالء وهؤالء هبؤالء 
وجيلس بينهما حائرا ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء وكذلك أفضل أهل زمانه ابن أيب احلديد فإنه مع حبثه 

 : قصيدة لهونظره وتصديه للرد على الرازي حىت يقول يف
 ذين هبا قد كنت ممن أحبه... وحقك لو أدخلتين النار قلت لل 
 وما بغييت إال رضاه وقربه... وأفنيت عمري يف فنون دقيقة 
 سيكرم مثواه ويعذب شربه... أما قلتم من كان فينا جماهدا 

 ومتويهه يف الدين إذ حل خطبه... أما رد شك ابن اخلطيب وزيفه 

(5/661) 

 
 

 :ن املعقوالت مل تعطه إال حرية وأنه مل يصل منها إىل يقني وال علم حيث يقوليعرتف أب
 ضاع دهري وانقضى عمري... فيك اي أغلوطة الفكر 

 رحبت إال أذى السفر... سافرت فيك العقول فما 
 أنك املعروف ابلنظر... قاتل هللا األوىل زعموا 
 خارج عن قوة البشر... كذبوا إن الذي ذكروا 

عض الطالبني من املتأخرين وقد سافر يف طلب ربه على هذه الطريق فلم يزدد إال حرية وبعدا من وقال ب
مطلبه حىت قيض هللا له من أخذ بيده وسلك به على الطريق اليت سلك عليها الرسل وأتباعهم فجعل 



م مل تنسخها يهتف بصوته ألصبابه هلموا فهذه وهللا الطريق وهذه أعالم مكة واملدينة وهذه لاثر القو 
 :الرايح ومل تزهلا األهوية مث قال

 نسري على غري الطريق وال ندري... وكنت وصبيب يف ظالم من الدجى 

(5/661) 

 
 

 دليل لنا نرجوا اخلالص من القفر... وكنا حيارى يف القفار ومل يكن 
 وقد قطع األعناق منا لظى احلر... ظماء إىل ورد يبل غليلنا 
 سنا ابرق يبدو كخيط من الفجر... لناظري فما هو إال أن تبدى 

 فقالوا اتئد ذاك السراب الذي جيري... فقلت لصبيب هل ترون الذي أرى 
 فأوردين عني احلياة لدى الببر... فخلفتهم خلفي وأقبلت حنوه 

 ولو مسعوه ما استجابوا إىل احلشر... فناديت أصبايب فما مسعوا الندا 
لخر سريهم مبا أفادهتم األدلة العقلية من ضد اليقني ومن احلرية  فهذا اعرتاف هؤالء الفضالء يف

والشك فمن الذي شكا من القرلن والسنة واألدلة اللفظية هذه الشكاية ومن الذي ذكر أهنا حريته ومل 
ُقْل ِإْن }: هتده أو ليس هبا هدى هللا أنبياءه ورسله وخري خلقه قال تعاىل ألكمل خلقه وأوفرهم عقال

َا َأِضلُّ َعَلى نـَْفِسي َوِإِن اْهَتَدْيُت فَِبَما يُوِحي ِإيَلَّ َريبِ   َضَلْلتُ   [54سبأ]{ فَِإمنَّ

(5/661) 

 
 

فهذا أكمل اخللق عقال خيرب أن اهتداءه ابألدلة اللفظية اليت أوحاها هللا إليه وهؤالء املتهوكون املتبريون 
 .ع املثل املشهور رمتين بدائها وانسلتيقولون أهنا ال تفيد يقينا وال علما وال هدى وهذا موض

أن ألفاظ القرلن والسنة ثالثة أقسام نصوص ال حتتمل إال معىن واحدا : الوجه السادس والعشرون
وظواهر حتتمل غري معناها احتماال بعيدا مرجوحا وألفاظ حتتاج إىل بيان فهي بدون البيان عرضة 

 .االحتمال
َلِبَث ِفيِهْم أَْلَف َسَنٍة ِإالَّ مَخِْسنَي َعاماً }دلوله قطعا كقوله تعاىل فأما القسم األول فهو يفيد اليقني مب { فـَ

فلفظ األلف ال حيتمل غري مسماه وكذلك لفظ اخلمسني وكذلك لفظ نوح ولفظ قومه [ 70العنكبوت]
َلًة َوَأمْتَْمَناَها ِبَعْشٍر فـََتمَّ ِميَقاُت }وكقوله  َلةً َوَواَعْد َا ُموَسى َثالِثنَي لَيـْ  [ .705األعراف]{ رَبِ ِه َأْربَِعنَي لَيـْ



(5/614) 

 
 

َعٍة ِإَذا }وقوله [ 0اجملادلة]{ َفَمْن مَلْ جيَِْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمتَـَتاِبَعنْيِ }وقوله  ٍم يف احْلَ ِ  َوَسبـْ َفِصَياُم َثالثَِة َأايَّ
ُفِسِهنَّ َأْربـََعَة َأْشُهٍر َوَعْشراً يـَتَـ }وقوله [ 716البقرة]{ رََجْعُتْم تِْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلةٌ  [ 510البقرة]{ َربَّْصَن أِبَنـْ

وعامة ألفاظ القرلن من هذا الضرب هذا شأن مفرداته وأما تركيبه فجاء على أصح وجوه الرتكيب 
وأبعدها من اللبس وأشدها مطابقة للمعىن فمفرداته نصوص أو كالنصوص يف مسماها وتراكيبه صرحية 

ذي قصد هبا واملخاطبون به تلك اللغة سجيتهم وطبيعتهم غري متكلفة هلم فهم يعلمون يف املعىن ال
 .ابالضطرار مراده منها

ظواهر قد حتتمل غري معانيها الظاهرة منها ولكن قد اطردت يف موارد استعماهلا على : والقسم الثاين
ان اليقني والقطع مبراد معىن واحد فجرت جمرى النصوص اليت ال حتتمل غري مسماها والقسمان يفيد

 .املتكلم
 إذا أحسن رده إىل القسمني قبله: وأما القسم الثالث

(5/617) 

 
 

عرف مراد املتكلم منه فاألول يفيد اليقني بنفسه والثاين يفيده ابطراده يف موارد استعماله والثالث يفيده 
فاظه ومعانيه واقتباس املعارف إحسان رده إىل القسمني قبله وهذا ظاهر جدا ملن له عناية ابلقرلن وأل

 .واليقني منه فاستفادته اليقني من أدلته أعظم من استفادة كل طالب علم اليقني من مواد علمه وبراهينه
إن الذي حال بني هؤالء وبني استفادهتم اليقني من كالم هللا ورسوله أن كثريا : الوجه السابع والعشرون

عان اصطلح عليها النظار واملتكلمون وغريهم وألف ذلك من ألفاظ القرلن والسنة قد صار هلا م
االصطالح وجرى عليه النشء وصار هو املقصود ابلتخاطب وإليه التباكم فصار كثري من الناس ال 
يعرف سواه فلما أرادوا أن يطابقوا بني معاين ألفاظ القرلن وبني تلك املعاين اليت اصطلبوا عليها 

القرلن جماز ومرة طلبوا هلا وجوه التأويل ومرة قالوا ال تفيد اليقني ومرة أعجزهم ذلك فمرة قالوا ألفاظ 
جعلوها وقفا تتلى يف الصالة ويتربك بقراءهتا وال يتباكم إليها مثال ذلك لفظ اجلسم يف القرلن هو 

تَـُهْم تـُْعِجُبَك َأْجَساُمُهمْ }: البدن كما قال تعاىل على تسمية كل  وهم اصطلبوا[ 0املنافقون]{ َوِإَذا رَأَيـْ
 قائم بنفسه جسما مرئيا



(5/615) 

 
 

كان أو غري مرئي ومسوا املوصوف ابلصفات جسما ومسوا من له وجه ويدان جسما مث نفوا اجلسم عن 
الصانع وأومهوا أهنم ينفون معناه لغة وقصدهم نفي معناه اصطالحا فسموه خبالف امسه يف اللغة ونفوا 

الكمال وكذلك مسوا صفاته أعراضا مث نفوا عنه األعراض ابملعىن  به ما أثبته الرب لنفسه من صفات
الذي اصطلبوا عليه ال ابملعىن الذي وضعت له ألفاظ األعراض يف اللغة وكذلك مسوا أفعاله حوادث مث 

نفوها عنه ابملعىن الذي اصطلبوا عليه ال مبعناه يف اللغة فإن النيب قال لعن هللا من أحدث حداث أو 
 :وقال إايكم واحلدث يف اإلسالم وقاللوى حمداث 

(5/611) 

 
 

ال يقبل هللا صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأفإذا قالوا ال حتله احلوادث أومهوا الناس هذه احلوادث 
ومرادهم أنه ال يتكلم وال يكلم وال يرى وال يسمع وال استوى على عرشه بعد أن مل يكن مستواي وال 

 .يا وال ينادي عباده يوم القيامة وال يشاء مشيئة إىل أمثال ذلكينزل كل ليلة إىل مساء الدن
 :وكذلك لفظ االستواء حقيقة يف العلو مث حدث له معىن االستيالء يف قول الشاعر إن كان قاله

 قد استوى بشر على العراق

(5/610) 

 
 

ن أنزل عليه فهذا شعر مولد حدث بعد كتاب هللا ومل يكن معروفا قبل نزول القرلن وال يف عصر م
 .القرلن فبملوا لفظ القرلن على الشعر املولد احلادث بعد نزوله ومل يكن من لغة من نزل القرلن عليه
وكذلك لفظ احمللل واحمللل له فإنه يف لغة من تكلم به ولغة أصبابه هو حملل النكاح الذي يريد أن 

حيلل موليته لغريه بال مهر والذي يتزوج املرأة ليبلها ملطلقها ويف اصطالح بعض الفقهاء هو الذي 
 .يشرتط التبليل لفظا يف صلب العقد

وكذلك لفظ اخلمر يف لغة من تكلم به وصرح بتبرميه كل مسكر فاصطلح بعض الفقهاء على ختصيص 
 .بعض أنواع األشربة املسكرة ابسم اخلمر مث محلوا النصوص على تلك املعاين اليت اصطلبوا عليها



لغته هو اجلار املعروف فإذا اصطلح على تسمية الشريك جارا قياسا على تسمية  وكذلك لفظ اجلار يف
 :الزوجة جارا يف قول الشاعر

(5/615) 

 
 

 أجارتنا بيين فإنك طالقة
مث محل لفظ الشارع على املعىن االصطالحي مل جيز ذلك ومن هذا لفظ الرتكيب فإنه يف لغة القرلن 

مث اصطلح عليه بعض الناس [ 1االنفطار]{ ُصورٍَة َما َشاَء رَكََّبكَ  يف َأي ِ }تركيب الشيء يف غريه كقوله 
وجعل كل ما متيز منه شيء عن شيء مركبا وإن كان حقيقته واحدة فالعرب إمنا تطلق لفظ الرتكيب 

واملركب يف حنو تركيب الدواء وتركيب اخلشبة على اجلدار وتركيب املادة يف صورة من الصور وال يسمى 
 .ركبا وال النار وال املاء وال الرتاب وإمنا املركب عندهم ما ركب فيه شيء على شيءاهلواء م

 خالف املتأخرون االصطالح احلادث مث نفوا

(5/616) 

 
 

مسماه االصطالحي عن الرب سببانه ورأوا األدلة اللفظية من القرلن والسنة ال تساعدهم على ذلك 
 .فقالوا ال تفيد اليقني
إن هؤالء القائلني إن كالم هللا ورسوله ال يستفاد منه علم وال يقني إما أن يريد : شرونالوجه الثامن والع

به نفي اليقني يف ابب األمساء والصفات فقط دون ابب املعاد واألمر والنهي أو يف ابب الصفات وابب 
للفالسفة  املعاد فقط دون األمر أويف اجلميع فإن أراد األول وهو مراد اجلهمية قيل له فما جوابك

املنكرين ملعاد األبدان حيث احتججت عليهم أب ا نعلم ابلضرورة أن الرسل جاءوا به فرده عليهم 
تكذيب هلم فقالوا األدلة اللفظية ال تفيد اليقني فإن قلت الفرق بيننا وبينهم أن لايت الصفات 

القرلن والسنة فيجيبونك وأخبارها قد عارضتها قواطع عقلية تنفيها خبالف نصوص املعاد قيل أما أهل 
َكَسَراٍب ِبِقيَعٍة حَيَْسُبُه الظَّْمآُن َماًء َحىتَّ }: أبن تلك املعارضات هذاي ات ال حقيقة هلا وشبهات خيالية

ُ َسرِيُع احلَِْسابِ  وأما أشباهك من [ 11النور]{ ِإَذا َجاَءُه مَلْ جيَِْدُه َشْيئاً َوَوَجَد اّلِلََّ ِعْنَدُه فـََوفَّاُه ِحَسابَُه َواّلِلَّ
 الفالسفة فيقولون ونصوص
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املعاد قد عارضها قواطع عقلية تنفيها فإن قلت بل هذه شبهات ابطلة ومقدمات كاذبة قيل صدقت 
والشبهات اليت تعارض نصوص الصفات أبطل واملقدمات اليت ختالفها أكذب بكثري فإن الشبهات 

حد تقف عليه بل قد عارض أرابب املعقول الفاسد عميع ما  العقلية املعارضة لنصوص األنبياء ليس هلا
جاءوا به من أوله إىل لخره بعقوهلم ومعارضة املشركني ملا دعت إليه الرسل من التوحيد بشبهاهتم من 

جنس معارضة الدهرية ملا أخربوا به من املعاد بشبهاهتم فهلموا نضع الشبهات عميعها يف امليزان وحنكها 
 أهنا زغل وزيف كلها وإن زعمت أهنا ال تفيد اليقني ال يف ابب اخلرب عن هللا وصفاته وال على احملك يتبني

يف ابب املعاد واليوم اآلخر وال يف ابب األمر والنهي فقد انسلخت من العقل واإلميان انسالخ احلية من 
ليس يف املعقول قشرها وجاهرت ابلقدح يف النبوات والشرائع وكنت يف العقل الصبيح أشد قدحا فإنه 

شيء أصح مما جاءت به الرسل عن هللا وقد تقدم تقرير هذا واملؤمنون يعرفونه عملة والراسخون يف 
 .العلم يعرفونه تفصيال
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إن دعوى املدعي أن كالم هللا ورسوله ال يستفاد منه يقني وال علم إما أن : الوجه التاسع والعشرون
مع بل يوافقه أو حيث يعارضه يف زعمه أو حيث ال يعارضه وال يدعيه حيث ال يعارض العقل الس

 :يوافقه فإن ما جاء به الشرع عند هؤالء ثالثة أقسام
 أحدها ما خيالف ظاهره صريح العقل

 والثاين ما يوافق العقل
فيد يف والثالث ماال حييله العقل وال يقتضيه فقول القائل إن كالم هللا ورسوله ال يفيد اليقني يقال له ال ي

شيء من هذه األقسام الثالثة عندك أو يف األول منها خاصة أو فيه ويف الثالث فإن كان مراده النفي يف 
عميع األقسام كان ذلك عنادا ظاهرا وإحلادا يف كالم هللا ورسوله وإن كان مراده أنه ال يفيده فيما خيالف 

تقدته واقعا فهو حمال فال يعارض صريح العقل وهو الذي يريده هؤالء قيل له هذا الفرض وإن اع
السمع الصبيح الصريح إال معقول فاسد تنتهي مقدماته إىل املكابرة أو التقليد أو التلبيس واإلعمال 

وقد تدبر أنصار هللا ورسوله وسنته هذا فما وجدوا حبمد هللا العقل الصريح يفارق النقل الصبيح أصال 



ا العقل املعارض له إال من أفسد العقول وأسخفها بل هو خادمه وصاحبه والشاهد له وما وجدو 
 وأشدها منافاة لصريح العقل وصبيبه ولوالاإلطالة لذكر ا ذلك
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على التفصيل وقد تقدمت اإلشارة إىل اليسري منه وجيب على املسلم الذي هلل ولكتابه وقار وعظمة يف 
تفصيله كان نورا على نور فإن هللا سببانه أقام  قلبه ان يعتقد هذا وإن مل يظهر له تفصيله فإذا ظهر له

احلجة على اخللق بكتابه ورسوله فال ميكن أن يكون فيهما ما يظهر منه خالف احلق وال ما خيالف 
العقل وال ميكن أن حييل الرسول الناس يف اهلدى والعلم وصفاته وأفعاله على ما يناقض كالمه من 

 عقلياهتم وهذا واضح وهلل احلمد
إن قول القائل األدلة اللفظية موقوفة على هذه املقدمات أتريد به أن كل دليل منها : جه الثالثونالو 

يقف على جمموع األمور العشرة أم تريد به أن جنسها يقف على جنس هذه العشرة فإن أردت األول 
هذه العشرة أو فهو مكابرة ظاهرة يردها الواقع فإن عمهور الناس يعلم مدلول الكالم من غري أن ختطر 

شيء منها بباله وإن أردت الثاين فاألدلة العقلية تتوقف على ما به مقدمة أو أكثر هبذا االعتبار فإنه ما 
من مسألة عقلية إال وهي متوقفة على مقدمات غري املقدمات اليت يتوقف عليها مسألة أخرى فما 

 .يتوقف عليه داللة الدليل ال ضابط له وإمنا هو أمر نسيب إضايف
إن حكمك بتوقف داللة الدليل على معرفة اإلعراب والتصريف خطأ ظاهر : الوجه احلادي والثالثون

 فإن من عرف أن هلل األمساء احلسىن
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كالرمحن الرحيم امللك القدوس السالم املؤمن وأن االسم يدل على املسمى يف لغة العرب مل يتوقف يف 
رب سببانه على معرفته أبن االسم مشتق من السمو أو من السمة العلم بداللة هذه األمساء على ال

واالختالف بني البصريني والكوفيني يف ذلك ومعرفةأرجح القولني فإن عماهري أهل األرض يعرفون أن هللا 
اسم لذات اخلالق فاطر السموات واألرض وال يعرفون تصريف االسم واشتقاقه وأما اإلعراب فهؤالء 

 .تيقنون مراد مكلمهم بكالمه وال يتوقف ذلك على معرفتهم بوجوه اإلعرابالعامة جيزمون وي
فإن قلت إمنا كالمنا يف كالم العرب الفصباء الذين يتوقف فهم معاين كالمهم على اإلعراب قيل ما 



يتوقف عليه فهم كالمهم من اإلعراب سجية وطبيعة هلم وأما من بعدهم فقد نقل إلينا ذلك نقال متواترا 
 .كما نقل إلينا معاين مفردات ألفاظهمعنهم  

قولك إن ذلك يتوقف على نفي التخصيص واإلضمار فهذا ال حيتاج إليه يف : الوجه الثاين والثالثون
فهم معاين األلفاظ املفردة فإهنا تدل على مسماها داللة سائر األلفاظ على معانيها كداللة األعالم 

 .جناس على موضوعاهتاولفظ العدد وأمساء األزمنة واألمكنة واأل
واحتمال كون اللفظ العام خاصا كاحتمال كون اللفظ الذي له حقيقة مستعمال يف غري حقيقته وهذا 

 منفي ابألصل وال حيتاج يف فهم ما هو جار على أصله إىل أن يعلم
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ج عن أصل انتفاء الدليل الذي خيرجه عن أصله وإال مل يفهم مدلول لفظ أبدا جلواز أن يكون خر 
موضوعه بنقل أو جماز أو غري ذلك ولو ساغ ذلك مل يكن أحد حيت  بدليل شرعي جلواز أن يكون 

منسوخا وهو ال يعلم  اسخه ومل يشهد أحد ألحد مبلك جلواز أن يكون خرج عن ملكه ببيع أو تربع ومل 
لتجويزات ال لخر له يشهد أحد ألحد بزوجية امرأة وال رق عبد جلواز أن يكون طلق وأعتق وفتح ابب ا

 .وال ثقة معه البتة
وهذا الباب قد دخل منه على اإلسالم مدخل عظيم وخطب جسيم وأهل الباطل على اختالف 

أصنافهم ال يزالون يتعلقون به وال تزال تعمد كل طائفة منهم إىل لية من كتاب هللا فيقودها إىل مذهبه 
كذلك يفعل يف كثري من األخبار اليت جيرها إىل الذي يدعو إليه ويدعي أن هلا داللة خاصة عليه و 

 .معتقده
وليست احملنة اليت عرضت يف هذا الباب مقصورة على أهل اإلسالم فقط بل هي مشرتكة بني عميع أهل 
األداين وامللل ومن أعطى التأمل حقه وجد أكثر ما ادعاه أهل التأويالت املستشنعة وأهل الباطل من 

ائقها وفتح أبواب االحتماالت والتجويزات عليها وتغليب اخلصوص على جهة إخراج األلفاظ عن حق
العموم وادعائهم أن األغلب يف ألفاظ العموم إمنا هو اخلصوص دون العموم ذهااب منهم يف ذلك إىل أن 

 البيان الشايف إمنا هو يف املعىن اخلاص دون
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املراد خاص جممل فتعطل داللة اللفظ العام الكلي العام وأنه املتيقن من اللفظ فإن طفر به وإال قال 
هبذه الطريق كما تعطل داللة اللفظ على حقيقته ابحتمال إرادة اجملاز واالستعارة وداللة أوامر هللا 

ورسوله على وجوب اإلمتثال ابحتمال إرادة االستبباب ومطلق الرجبان وداللة نواهيه على التبرمي 
كراهة وترك األوىل وداللة النص الصريح الذي ال حيتمل غري معناه ابحتمال داللتها على جمرد ال

ابحتمال كونه منسوخا فقد أعد لكل دليل قانو ا يدفع به داللته فإن كان خرب واحد قال حيتمل أن 
يكون راويه كذب أو أخطأ فإن أعجزه القدح يف راويه لشهرته ابلصدق والعدالة قال لعله رواه ابملعىن 

غري فقيه فإذا عارضه القياس كان املصري إليه أوىل كما قال هؤالء إذا عارض النص  الذي فهمه وهو
العقل كان املصري إليه أوىل فإن غلب وأمكنه ادعاء انعقاد اإلعماع على خالفه عارضه ابإلعماع فإن 

 غلب عن ذلك عارضه ابحتمال النسخ فإن غلب عارض داللته ابالحتماالت وأنواع التأويالت فلله ما
لقيت النصوص من هذه الفرق وأرابب التأويالت واملتعصبني ملذاهبهم وإىل منزهلا الشكاية وبه املستعان 

 .وعليه التكالن
إن القدح يف داللة العام ابحتمال اخلصوص ويف احلقيقة ابحتمال اجملاز والنقل : الوجه الثالث والثالثون

ايته ويبطل أوامره ونواهيه وفائدة أخباره وحنن واالشرتاك وسائر ما ذكر يبطل حج  هللا على خلقه آب
 نبني ذلك حبمد هللا بيا ا شافيا ونقدم
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 قبل بيانه مقدمة بني يديه وهي ذكر الوجوه اليت تنقسم إليها معاين ألفاظ القرلن وهي عشرة أقسام
فعاله وأنه واحد ال تعريفه سببانه نفسه لعباده أبمسائه وصفات كماله ونعوت جالله وأ: القسم األول

 .شريك له وما يتبع ذلك
ما استشهد به على ذلك من لايت قدرته ولاثر حكمته فيما خلق وذرأ يف العامل األعلى : القسم الثاين

واألسفل من أنواع بريته وأصناف خليقته حمتجا به على من أحلد يف أمسائه وتوحيده وعطله عن صفات  
لعقلية اليت أقامها على ذلك واألمثال املضروبة واألقيسة العقلية كماله وعن أفعاله وكذلك الرباهني ا

 .اليت تقدمت اإلشارة إىل الشيء اليسري منها
ما اشتمل عليه بدء اخللق وإنشاؤه ومادته وابتداعه له وسبق بعضه على بعض وعدد : القسم الثالث

 وما يتبع ذلكأايم التخليق وخلق لدم وإسجاد املالئكة وشأن إبليس ومترده وعصيانه 
ذكر املعاد والنشأة األخرى وكيفيته وصورته وإحالة اخللق فيه من حال إىل حال وإعادهتم : القسم الرابع



 .خلقا جديدا
 ذكر أحواهلم يف معادهم وانقسامهم: القسم اخلامس
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اضية واألمم القسم السادس ذكر القرون امل. إىل شقي وسعيد ومسرور مبنقلبه ومثبور به وما يتبع ذلك
اخلالية وما جرى عليهم وذكر أحواهلم مع أنبيائهم وما نزل أبهل العناد والتكذيب منهم من املثالت وما 
حل هبم من العقوابت ليكون ما جرت عليه أحوال املاضني عربة للمعاندين فيبذروا سلوك سبيلهم يف 

 .التكذيب والعصيان
واعظ اليت وعظهم هبا ينبههم هبا على قدر الدنيا وقصر مدهتا األمثال اليت ضرهبا هلم وامل: القسم السابع

ولفاقها ليزهدوا فيها ويرتكوا اإلخالد إليها ويرغبوا فيما أعد هلم يف اآلخرة من نعيمها املقيم وخريها 
 .الدائم

من  ما تضمنه من األمر والنهي والتبليل والتبرمي وبيان ما فيه طاعته ومعصيته وما حيبه: القسم الثامن
األعمال واألقوال واألخالق وما يكرهه ويبغضه منها وما يقرب إليه ويدين من ثوابه وما يبعد منه ويدين 
من عقابه وقسم هذا القسم إىل فروض فرضها وحدود حدها وزواجر زجر عنها وأخالق وشيم رغب 

 .فيها
ما يريده هبم وعرفهم إايه ما عرفهم إايه من شأن عدوهم ومداخله عليهم ومكايده هلم و : القسم التاسع

من طريق التبصن منه واالحرتاز من بلوغ كيده منهم وما يتداركون به ما أصيبوا به يف معركة احلرب 
 .بينهم وبينه وما يتبع ذلك
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ما خيتص ابلسفري بينه وبني عباده عن أوامره ونواهيه وما اختصه به من اإلابحة والتبرمي : القسم العاشر
وقه على أمته وما يتعلق بذلك فهذه عشرة أقسام عليها مدار القرلن وإذا أتملت األلفاظ وذكر حق

 .املتضمنة هلا وجدهتا ثالثة أنواع
: الثاين. ألفاظ يف غاية العموم فدعوى التخصيص فيها يبطل مقصودها وفائدة اخلطاب هبا: أحدها

 .ألفاظ يف غاية اخلصوص فدعوى العموم فيها ال سبيل إليه



ُ ِبُكلِ  َشْيٍء َعِليمٌ }ألفاظ متوسطة بني العموم واخلصوص فالنوع األول كقوله : ثالثال { َواّلِلَّ
اَي }وقوله [ 745األنعام]{ َخاِلُق ُكلِ  َشْيءٍ }و [ 741البقرة]{ َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقِديرٌ }و [ 515البقرة]

ُتُم اْلُفَقَراُء ِإىَل اّلِلَِّ  اَي أَيُـَّها }و [ 57البقرة]{ اَي أَيُـَّها النَّاُس اْعُبُدوا رَبَُّكمُ }و { 75فاطر]{ أَيُـَّها النَّاُس أَنـْ
 وأمثال ذلك والنوع الثاين كقوله[ 7النساء]{ النَّاُس اتَـُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدةٍ 
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َها َوَطراً َزوَّْجَناَكَها}وقوله [ 61املائدة]{ رَبِ كَ  اَي أَيُـَّها الرَُّسوُل بـَلِ ْغ َما أُْنِزَل ِإلَْيَك ِمنْ } { َقَضى زَْيٌد ِمنـْ
َواْمَرَأًة ُمْؤِمَنًة ِإْن َوَهَبْت نـَْفَسَها لِلنَّيبِ  ِإْن َأرَاَد النَّيبُّ َأْن َيْستَـْنِكَبَها َخاِلَصًة َلَك }وقوله [ 11األحزاب]

{ ُأِذَن لِلَِّذيَن يـَُقاتـَُلوَن أِبَنَـُّهْم ظُِلُموا}نوع الثالث كقوله وال[ 54األحزاب]{ ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِننيَ 
و [ 60لل عمران]{ ُقْل اَي َأْهَل اْلِكَتابِ }و [ 740البقرة]{ اَي أَيُـَّها الَِّذيَن لَمُنوا}وقوله [ 11احل ]
ُفِسِهمْ } خيص طائفة من الناس دون طائفة وحنو ذلك مما [ 51الزمر]{ اَي ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنـْ

 .وهذا النوع وإن كان متوسطا بني األول والثاين فهو عام فيما قصد به ودل عليه
وغالب هذا النوع أو عميعه قد علقت األحكام فيه ابلصفات املقتضية لتلك األحكام فصار عمومه ملا 

قصد به وإبطال داللته إذ حتته من جهتني من جهة اللفظ واملعىن فتخصيصه ببعض نوعه إبطال ملا 
 الوقف فيها الحتمال
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إرادة اخلصوص به أشد إبطاهلا وعودا على مقصود املتكلم به ابإلبطال فادعى قوم من أهل التأويل يف  
كثري من عمومات هذا النوع التخصيص وذلك يف ابب الوعد والوعيد ويف ابب القضاء والقدر أما 

[ 11النساء]{ َوَمْن يـَْقُتْل ُمْؤِمناً ُمتَـَعمِ داً َفَجَزاُؤُه َجَهنَّمُ }ليهم الوعيديه بقوله ابب الوعيد فإنه ملا احت  ع
َا َيَُْكُلوَن يف ُبطُوهِنِْم  َاراً }وبقوله  وأمثال ذلك [ 74النساء]{ ِإنَّ الَِّذيَن َيَُْكُلوَن َأْمَواَل اْليَـَتاَمى ظُْلماً ِإمنَّ

هذا يف طائفة معينة وجلأوا إىل هذا القانون وقالوا الدليل اللفظي العام جلأوا إىل دعوى اخلصوص وقالوا 
مبين على مقدمات منها عدم التخصيص وانتفاؤه غري معلوم وأما ابب القدر فإن أهل اإلثبات ملا 

ُ َخاِلُق ُكلِ  َشْيءٍ }احتجوا على القدرية بقوله  { ِديرٌ َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشْيٍء قَ }وقوله [ 76الرعد]{ اّلِلَّ



وحنوه ادعوا ختصيصه وأكثر طوائف أهل الباطل ادعاء لتخصيص العمومات هم [ 754املائدة]
 الرافضة فقل أن جتد يف
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القرلن والسنة لفظا عاما يف الثناء على الصبابة إال قالوا هذا يف علي وأهل البيت وهكذا جتد كل 
مذهبهم ادعوا ختصيصه وقالوا أكثر عمومات  أصباب مذهب من املذاهب إذا ورد عليهم عام خيالف

 .القرلن خمصوصة وليس ذلك بصبيح بل أكثرها حمفوظة ابقية على عمومها
فعليك حبفظ العموم فإنه خيلصك من أقوال كثرية ابطلة وقد وقع فيها مدعو اخلصوص بغري برهان من 

نصوص اليت اشتملت على ال هللا وأخطأوا من جهة اللفظ واملعىن أما من جهة اللفظ فألنك جتد ال
وعيد أهل الكبائر مثال يف جيمع لايت القرلن خارجة أبلفاظها خمرج العموم املؤكد املقصود عمومه  

َوَمْن يـَُوهل ِِْم يـَْوَمِئٍذ ُدبـَُرُه ِإالَّ ُمَتَبر ِفاً }وقوله [ 71الفرقان]{ َوَمْن َيْظِلْم ِمْنُكْم نُِذْقُه َعَذاابً َكِبرياً }كقوله 
داً َفَجَزاُؤُه َجَهنَّمُ }وقوله [ 76األنفال]{ َتالٍ ِلقِ  َفَمْن يـَْعَمْل }و [ 11النساء]{ َوَمْن يـَْقُتْل ُمْؤِمناً ُمتَـَعمِ 

 [1,  1الزلزلة]{ ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َخرْياً يـََرُه َوَمْن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َشر اً يـََرهُ 
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ِإنَُّه َمْن َيَِْت رَبَُّه جُمْرِماً فَِإنَّ َلُه َجَهنََّم }اذة أي عامة فذة يف ابهبا وقوله وقد مسى النيب هذه اآلية جامعة ف
ِإنَّ الَِّذيَن َيَُْكُلوَن َأْمَواَل }وقوله [ 15,  10طه]{ ال مَيُوُت ِفيَها َوال حَيْىَي فَُأولَِئَك هَلُُم الدَّرََجاُت اْلُعَلى

 [61الفرقان]{  َيْدُعوَن َمَع اّلِلَِّ ِإهَلاً لَخرَ َوالَِّذيَن ال}وقوله { اْليَـَتاَمى
وأضعاف أضعاف ذلك من عمومات القرلن املقصود عمومها اليت إذا أبطل عمومها بطل مقصود عامة 

 .القرلن وهلذا قال مشس األئمة السرخسي إنكار العموم بدعة حدثت يف اإلسالم بعد القرون الثالثة
 هللا سببانه إمنا وأما خطؤهم من جهة املعىن فألن
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علق الثواب والعقاب على األفعال املقتضية له اقتضاء السبب ملسببه وجعلها علال ألحكامها 
واالشرتاك يف املوجب يقتضي االشرتاك يف موجبه والعلة إذا ختلف عنها معلوهلا من غري انتفاء شرط أو 

مة وإال مل تكن اتمة ولكن غلط ها هنا وجود مانع فسدت بل يستبيل ختلف املعلول عن علته التا
طائفتان من أهل التأويل الوعيدية حيث حجرت على الرب تعاىل بعقوهلا الفاسدة أن يرتك حقه ويعفو 

عن من يشاء من أهل التوحيد وأوجبوا عليه أن يعذب العصاة وال بد وقالوا إن العفو عنهم وترك 
الطائفة اآلخرى فقالوا ال جنزم بثبوت الوعيد ألحد تعذيبهم إخالل حبكمته وطعن يف خربه وقابلتهم 

فيجوز أن يعذب هللا اجلميع وأن يعفو عن اجلميع وأن ينفذ الوعيد يف شخص واحد يكون هو املراد من 
ذلك اللفظ وال نعلم هل هذه األلفاظ للعموم أو للخصوص وهذا غلو يف التعطيل واألول غلو يف 

هذه األفعال سبب ملا علق عليها من الوعيد والسبب قد يتخلف  التقييد والصواب غري املذهبني وأن
عن مسببه لفوات شرط أو وجود مانع واملوانع متعددة منها ما هو متفق عليه بني األمة كالتوبة النصوح 
ومنها احلسنات املاحية واملصائب املكفرة وما يلبق العبد بعد موته من ثواب تسبب إىل حتصيله أو 

له أو صدقة عنه ومنها شفاعة إبذن هللا فيها ملن أراد أن يشفع فيه ومنها رمحة تدركه  دعاء أو استغفار
من أرحم الرامحني يرتك هبا حقه قبله ويعفو عنه وهذا ال خيرج العموم عن مقتضاه وعمومه وال حيجر 

 على الرب تعاىل حجر الوعيدية والقدرية وللرد على الطائفتني
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قصود أن األقسام الثالثة اليت تضمنها القرلن وهي األعم والعام واألخص كل منها موضع غري هذا وامل
يفيد العلم مبدلوله وال يتوقف فهم املراد منه على العلم ابنتفاء املخصص واإلضمار واحلذف واجملاز فإن 

دهتا مع  ذلك يبطل أحكام تلك األقسام العشرة اليت اشتمل عليها القرلن وحتول بني اإلنسان وبني فائ
كوهنا أهم األمور والعناية اإلهلية هبا أشد وبياهنا واقع موقع الضرورة فلو صح قول القائل إن األدلة 
اللفظية ال تفيد اليقني مل حيصل لنا اليقني من القرلن يف شيء من تلك األقسام العشرة البتة وهذا من 

 .أبطل الباطل وأبني الكذب
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إنك جتد عند كثري من املعروفني ابلتفسري من رد كثري من ألفاظ القرلن عن : الوجه الرابع والثالثون
العموم إىل اخلصوص نظري ما جتده من ذلك عند أرابب التأويالت املستنكرة ومىت أتملت احلال فيما 

سوغوه من ذلك وجدهتا عائدة من الضرر على الدين أبعظم مما عاد من ضرر كثري من التأويالت وذلك 
ابلقصد إىل ذلك فتبوا ألرابب التأويالت الباطلة السبيل إىل التهافت فيها فعظمت بذلك اجلناية ألهنم 

 .من هؤالء وهؤالء على الدين وأهله
وجتد األسباب الداعية للطائفتني قصد اإلغراب على الناس يف وجوه التفسري والتأويل وادعاؤهم أن 

هم أن األمر الظاهر املعلوم يشرتك الناس يف معرفته عندهم منها نوادر ال توجد عند عامة الناس لعلم
فال مزية فيه والشيء النادر املستظرف حيل حمل اإلعجاب وتتبرك اهلمم لسماعه واستفادته ملا جبل 
الناس عليه من إيثار املستظرفات والغرائب وهذا من أكثر أسباب األكاذيب يف املنقوالت والتبريف 

 ة غري مألوفة وإال فلو اقتصروا على ما يعرف من اآلاثر وعلى ما يفهمهملعانيها وحنلتها معاين غريب
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العامة من معانيها لسلم علم القرلن والسنة من التأويالت الباطلة والتبريفات وهذا أمر موجود يف 
ها اخلارجة غريهم كما جتد املتعنتني بوجه القرلن َيتون من القراءات البديعة املستشنعة يف ألفاظها ومعاني

عن قراءة العامة وما ألفوه ما يغربون به على العامة وأهنم قد أوتوا من علم القرلن ما مل يؤته سواهم 
وكذلك أصباب اإلعراب يذكرون من الوجوه املستكرهة البعيدة املتعقدة ما يغربون به على الناس 

ابها القرلن أشد اإلابء كقول وكذلك كثري من املفسرين َيتون ابلعجائب اليت تنفر عنها النفوس وَي
بعضهم طه لفظة نبطية معناها اي رجل واي إنسان وقال بعضهم هي من أمساء النيب مع يس وعدوا يف 
أمسائه طه ويس وقال بعضهم يف نون والقلم إهنا الدواة كأنه ملا رأى هذا احلرف قد اقرتن ابلقلم جعله 

ِإْن تـَتَِّبُعوَن ِإالَّ }م وقاض وكما قال بعضهم يف قوله الدواة وقال بعضهم يف صاد إهنا فعل ماض مثل را
ِإين ِ أَلظُنَُّك اَي ُموَسى }هو الذي له سبر أي رئة افرتى أراد بقوله ملوسى [ 1الفرقان]{ رَُجالً َمْسُبوراً 

 هذا املعىن وأراد الكفار بقوهلم[ 747اإلسراء]{ َمْسُبوراً 
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َرْت أَْبَصارُ } َا ُسكِ  َمْن }: هذا املعىن وكما قال لخرون يف قوله[ 75احلجر]{  َا َبْل حَنُْن قـَْوٌم َمْسُبوُرونَ ِإمنَّ
َيا َواآْلِخَرةِ  نـْ ُ يف الدُّ أن املعىن يرزقه واستشهدوا بقوهلم أرض [ 75احل ]{ َكاَن َيُظنُّ َأْن َلْن يـَْنُصَرُه اّلِلَّ

لخرها لعلم أن تفسري النصر ابلرزق يزيل معىن منصورة أي ممطورة ولو أتمل هذا القائل سياق اآلية و 
يَك بَِبَدِنكَ }: اآلايت عن وجهه الذي قصد به وقال لخرون يف قوله أي [ 15يونس]{ فَاْليَـْوَم نـَُنجِ 

[ 5الكوثر]{ َفَصلِ  ِلَربِ َك َواحْنَرْ }: بدرعك وننجيك نلقيك على جنوة من األرض وقال لخرون يف قوله
لى حنرك وتكايس غريه وقال املعىن استقبل القبلة بنبرك فهضموا معىن هذه إن املراد به ضع يدك ع

{ َأْعَجَب اْلُكفَّاَر نـََباتُهُ }: اآلية اليت عمعت بني العبادتني العظيمتني الصالةوالنسك وقال لخرون يف قوله
ا قيل يف إهنم الزراع وهل أطلق سببانه الكفار يف موضع واحد على غري الكافرين به وكم[ 54احلديد]

 [15النور]{ نُورِِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباحٌ }: قوله
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إن املشكاة هذا املوضع الذي يشكو املتعبد فيه إىل هللا وأضعاف أضعاف ذلك من التفاسري املستنكرة 
تتبع املستكرهة اليت قصد هبا اإلغراب واإلتيان خبالف ما يتعارفه الناس كبقائق السلمي وغريه مما لو 

وبني بطالنه جلاء عدة أسفار كبار ولوال قصد اإلغراب واإلتيان مبا مل يسبق إليه غريه ملا أقدم على ذلك  
 .مها علي وفاطمة[ 71الرمحن]{ َمَرَج اْلَبْبَرْيِن يـَْلَتِقَيانِ }كما قال بعض الرافضة يف قوله 

نَـُهَما بـَْرزٌَخ ال يـَْبِغَيانِ }  .هو النيب ملسو هيلع هللا ىلص[ 54الرمحن ]{ بـَيـْ
ُهَما اللُّْؤُلُؤ َواْلَمْرَجانُ }  .مها احلسن واحلسني[ 55الرمحن ]{ خَيُْرُج ِمنـْ

 وبسبب. وجناية هؤالء على القرلن جناية عظيمة
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ما اعتمدوه قال القائل كالم هللا ال يستفاد منه يقني الحتمال اللفظة منه عدة وجوه وقد فسرت بذلك  
تاب من كتب العلوم هذا الشرح ألفسده الشارح على صاحبه ومسخ مقاصده وأزاهلا كله ولو شرح ك

عن مواضعها واملقصود أن محل عمومات القرلن على اخلصوص تعطيل لداللتها وإخراج هلا عما قصد 
ُ َوَرُسولُ }: هبا وهضم ملعناها وإزالة لفائدهتا كقول بعضهم يف قوله تعاىل َا َولِيُُّكُم اّلِلَّ ُه َوالَِّذيَن لَمُنوا ِإمنَّ

 إن املراد به علي بن أيب طالب[ 55املائدة]{ الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالَة َويـُْؤُتوَن الزََّكاَة َوُهْم رَاِكُعونَ 



وهذا كذب قطعا على هللا أنه أراد عليا وحده هبذا اللفظ العام الشامل لكل من اتصف هبذه الصفة 
َوالَِّذي َجاَء اِبلصِ ْدِق َوَصدََّق ِبِه ُأولَِئَك ُهُم اْلُمتـَُّقوَن هَلُْم َما }ه تعاىل وقول هذا القائل أو غريه يف قول

 .إنه علي بن أيب طالب{ 10,  11الزمر]{ َيَشاُءوَن ِعْنَد َرهبِ ِْم َذِلَك َجَزاُء اْلُمْبِسِننيَ 
{ وا النُّوَر الَِّذي أُْنِزَل َمَعُه ُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُبونَ فَالَِّذيَن لَمُنوا ِبِه َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َواتَـّبَـعُ }ويف قوله 

 .إنه علي بن أيب طالب[ 751األعراف]
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اُء َعَلى اْلُكفَّارِ }وقول اآلخر يف قوله   عمر بن اخلطاب{ حُمَمٌَّد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ
نَـُهمْ }  أبو بكر {ُرمَحَاُء بـَيـْ
تَـُغوَن َفْضالً ِمَن اّلِلَِّ َوِرْضَوا اً }عثمان { تـََراُهْم رُكَّعاً ُسجَّداً }  .علي[ 51الفتح ]{ يـَبـْ

 هم اخلبز[ 10فاطر]{ َوقَاُلوا احْلَْمُد ّلِِلَِّ الَِّذي َأْذَهَب َعنَّا احْلََزنَ }وقول اآلخر يف قوله 
َنا يف الزَّبُوِر مِ }ويف قوله  [ 745األنبياء ]{ ْن بـَْعِد الذ ِْكِر َأنَّ اأْلَْرَض يَرِثـَُها ِعَباِدَي الصَّاحِلُونَ َوَلَقْد َكتَـبـْ

َناُه احلِْْكَمَة َوَفْصَل اخلِْطَابِ }إهناأرض فلسطني واألردن ويف قوله   هو أما بعد[ 54ص]{ َولتـَيـْ
 .فهضموا هذا املعىن العظيم إلعطائه احلق يف أمت بيان

املراد به املشط ومن هذا يضع الرافضة [ 17األعراف]{ ُكْم ِعْنَد ُكلِ  َمْسِجدٍ ُخُذوا زِينَـتَ }ويف قوله 
 .املشط بني أيديهم يف الصالة

(5/611) 

 
 

 فصل
وقد يقع يف كالم السلف تفسري اللفظ العام بصورة خاصة على وجه التمثيل ال على تفسري معىن 

مثَّ لَُتْسأَُلنَّ }فظة يف اللغة كما قال بعضهم يف قوله اللفظة يف اللغة بذلك فيغري به املعىن فيجعله معىن الل
إنه املاء البارد يف الصيف فلم يرد به أن النعيم املسؤول عنه هو هذا [ 1التكاثر]{ يـَْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيمِ 

 .وحده
اسم جامع  إنه القدر والفأس والقصعة فاملاعون[ 1املاعون]{ َومَيْنَـُعوَن اْلَماُعونَ }وكما قيل يف قوله 

جلميع ما ينتفع به فذكر بعض السلف هذا للسائل متثيال وتنبيها ابألدىن على األعلى فإذا كان الويل ملن 



منع هذا فكيف مبن منع ما احلاجة إليه أعظم وإذا كان العبد يسأل عن شكر املاء البارد فكيف مبا هو 
 .أعظم نعيما منه

رَبَـَّنا لتَِنا يف }هم الغداء والعشاء ويف قله [ 10فاطر]{ َهَب َعنَّا احْلََزنَ احْلَْمُد ّلِِلَِّ الَِّذي َأذْ }ويف قوله 
َيا َحَسَنةً  نـْ  [547البقرة]{ الدُّ

(5/611) 

 
 

إهنا املرأة املوافقة فهذا كله من التمثيل للمعىن العام ببعض أنواعه فإن أراد القائل أن األدلة اللفظية 
على عدم قصرها على هذا وأشباهه فنعم هي غري مقصورة  موقوفة على عدم التخصيص أهنا موقوفة

 .عليه وال خمتصة به وال يقال لفهم هذه األنواع منها ختصيصا
ونظري هذا ما يذكره كثري من املفسرين يف لايت عامة أهنا يف قوم خمصوصني من املؤمنني والكفار 

مومها وكأن الغلط يف ذلك إمنا واملنافقني وهذا تقصري ظاهر منهم وهضم لتلك العمومات املقصود ع
عرض من جهة أن أقواما يف عصر الرسول صلوات هللا وسالمه عليه قالوا أقواال وفعلوا أفعاال يف اخلري 

والشر فنزلت بسبب الفريقني لايت محد هللا فيها احملسنني وأثىن عليهم ووعدهم جزيل ثوابه وذم 
رين إىل تلك العمومات فنسبوها إىل أولئك املسيئني ووعدهم وبيل عقابه فعمد كثري من املفس

 .األشخاص وقالوا إهنم املعنيون هبا
وكذالك احلال يف أحكام وقعت يف القرلن كان بدو افرتاضها أفعال ظهرت من أقوام فأنزل هللا بسببها 
ا أحكاما صارت شرائع عامة إىل يوم القيامة فلم يكن من الصواب أضافتها إليهم وأهنم هم املرادون هب

إال على وجه ذكر سبب النزول فقط وأن تناوهلا هلم ولغريهم تناول واحد فمن التقصري القبيح أن يقال 
 [57البقرة ]{ أَيُـَّها النَّاُس اْعُبُدوا رَبَُّكمُ }يف قوله تعاىل 

(5/144) 

 
 

وعجمهم إن املراد ابلناس أهل مكة فيأيت إىل لفظ من أمشل ألفاظ العموم أريد به الناس كلهم عرهبم 
قر ا بعد قرن إىل أن يطوي هللا الدنيا فيقول املراد به أهل مكة نعم هم أسبق وأول من أريد به إذ كانوا 
هم املواجهني ابخلطاب أوال وهذا كثري يف كالمهم كقوهلم املراد بقوله كذا وكذا أبو جهل أو أيب بن 

 خلف أو الوليد بن املغرية أو عبد هللا بن أيب



(5/147) 

 
 

{ َوَمْن ِعْنَدُه ِعْلُم اْلِكَتابِ }بد هللا بن سالم من سادة املؤمنني كما يقولون يف كل موضع ذكر فيه أو ع
إنه عبد هللا بن سالم وهذا ابطل قطعا فإن هذا مذكور يف سورة مكية كسورة الرعد حيث [ 01الرعد]

تَـُهْم تـُْعِجُبَك }وكذلك يقولون يف قوله . مل يكن عبد هللا بن سالم قد أسلم وال كان هناك َوِإَذا رَأَيـْ
إن املراد به عبد هللا بن أيب وكان [ املنافقون]{ َأْجَساُمُهْم َوِإْن يـَُقوُلوا َتْسَمْع ِلَقْوهلِِْم َكأَنَـُّهْم ُخُشٌب ُمَسنََّدةٌ 

من أحسن الناس جسما والصواب أن اللفظ عام يف من اتصف هبذه الصفات وهي صبة اجلسم ومتامه 
م وخلوه من روح اإلميان وحمبة اهلدى وإيثاره كخلو اخلشب املقطوعة اليت قد تساند وحسن الكال

بعضها إىل بعض من روح احلياة اليت يعطيها النمو أو الزايدة والثمرة واتصافهم ابجلنب واخلور الذي 
 حيسب صاحبه أن كل صيبة عليه فمن

(5/145) 

 
 

ِإنَّ }هو عبد هللا بن أيب ومن هذا قوهلم يف قوله تعاىل التقصري الزائد أن يقال إن املراد هبذا اللفظ 
 إنه أبو جهل ابن هشام[ 00,  01الدخان]{ َشَجَرَت الزَّقُّوِم طََعاُم األَثِيمِ 

 إنه أبو جهل ابن هشام[ 15,  17القيامة]{ َفال َصدََّق َوال َصلَّى َوَلِكْن َكذََّب َوتـََوىلَّ }وكذلك يف قوله 
وكذلك [ 51املطففني]إىل لخرها { الَِّذيَن َأْجَرُموا َكانُوا ِمَن الَِّذيَن لَمُنوا َيْضَبُكونَ ِإنَّ }وكذلك قوله 

 إنه الوليد بن املغرية{ 77,  74القلم]إىل لخرها { َوال ُتِطْع ُكلَّ َحالٍَّف َمِهنٍي مَهَّاٍز َمشَّاٍء بَِنِميمٍ }قوله 
 [6لقمان]{ َو احْلَِديثِ َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشرَتِي هلَْ }وكذلك قوله 

(5/141) 

 
 

{ َوِمَن النَّاِس َمْن يـَُقوُل لَمنَّا اِبّلِلَِّ َواِبْليَـْوِم اآْلِخِر َوَما ُهْم مبُْؤِمِننيَ }إنه النضر بن احلارث ويف قوله 
 [1البقرة]

ؤالء إهنا يف أ اس معينني وأضعاف ذلك مما إذا طرق مسع كثري من الناس ظن أن هذا شيء أريد به ه
ومضى حكمه وبقي لفظه وتالوته حىت قال بعض من قدم العقل على النقل وقد احت  عليه بشيء من 



 .القرلن دعين من كالم قيل يف أ اس مضوا وانقرضوا
ومن أتمل خطاب القرلن وألفاظه وجاللة املتكلم به وعظمة ملكه وما أراد به من اهلداية العامة جليمع 

ر الدهر وأنه جعله إنذارا لكل من بلغه من الكلفني مل خيف عليه أن خطابه األمم قر ا بعد قرن إىل لخ
العام إمنا جعل إبزاء أفعال حسنة حممودة وأخرى قبيبة مذمومة وأنه ليس منها فعل إال والشركة فيه 
 موجودة أو ممكنة وإذا كانت األفعال مشرتكة كان الوعد والوعيد املعلق هبا مشرتكا أال ترى أن األفعال

 اليت حكيت عن أيب جهل بن هشام والوليد بن

(5/140) 

 
 

املغرية والعاص بن وائل وأضراهبم وعن عبد هللا بن أيب وأضرابه كان هلم فيها شركاء كثريون حكمهم فيها 
 .حكمهم

وهلذا عدل هللا سببانه عن ذكرهم أبمسائهم وأعياهنم إىل ذكر أوصافهم وأفعاهلم وأقوالبهم لئال يتوهم 
اختصاص الوعيد هبم وقصره عليهم وأنه ال جياوزهم فعلق سببانه الوعيد وقصره عليهم وأنه ال متوهم 

جياوزهم فعلق سببانه الوعيد على املوصوفني بتلك الصفات دون أمساء من قامت به إرادة لتعميم 
 .احلكم وتناوله هلم وألمثاهلم ممن هو على مثل حاهلم

ا صدر منه من قول أو فعل عدل سببانه عن ذكره ابمسه وعينه وهكذا احلكم فيمن أثىن عليه ومدحه مب
َوالَِّذي }إىل ذكره بوصفه وفعله ليتناول املدح ملن شركه يف ذلك من سائر الناس فإذا محل السامع قوله 

 [11الزمر]{ َجاَء اِبلصِ ْدِق َوَصدََّق ِبِه ُأولَِئَك ُهُم اْلُمتـَُّقونَ 

(5/145) 

 
 

يُقونَ َوالَِّذيَن ل}وقوله  ونظائرها على أيب بكر الصديق [ 71احلديد]{ َمُنوا اِبّلِلَِّ َوُرُسِلِه ُأولَِئَك ُهُم الصِ دِ 
أو علي بن أيب طالب فقد ظلم اللفظ واملعىن وقصر به غاية التقصري وإن كان الصديق أول وأوىل من 

َراَر َيْشَربُوَن ِمْن َكْأٍس   ِإنَّ }دخل يف هذا اللفظ العام وأريد به ونظري ذلك ما ذكره بعضهم يف قوله  األَبـْ
يُوُفوَن اِبلنَّْذِر َوخَيَاُفوَن يـَْوماً َكاَن َشرُُّه ُمْسَتِطرياً َوُيْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِ ِه }إىل قوله { َكاَن ِمَزاُجَها َكاُفوراً 

أيب طالب فجمع إىل محل هذا  إن املراد بذلك علي بن[ 1 - 5اإلنسان ]{ ِمْسِكيناً َويَِتيماً َوَأِسرياً 
اللفظ العام اجملاهرة ابلكذب والبهت يف دعواه نزوهلا يف علي فإن السورة مكية وعلي كان مبكة فقريا قد 



رابه النيب يف حجره فإن أاب طالب ملا مات اقتسم بنو عبد املطلب أوالده ألنه مل يكن له مال فأخذ 
 .عنده وضمه إىل عياله فكان فيهمرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عليا ورابه 

ومن أتمل هذه السورةعلم يقينا أنه ال جيوز أن يكون املراد أبلفاظها العامة إنسا ا واحدا فإهنا سورة 
عجيبة التبيان افتتبت بذكر خلق اإلنسان ومبدئه وعميع أحواله من بدايته إىل هنايته وذكره أقسام اخللق 

 من السعادة والشقاوة فتخصيص العام فيهايف أعماهلم واعتقاداهتم ومنازهلم 

(5/146) 

 
 

َنا }بشخص واحد ظلم وهضم ظاهر للفظها ومعناها وشبيه هبذا ما ذكره بعضهم يف قوله تعاىل  َوَوصَّيـْ
كر الصديق إهنا نزلت يف أيب ب[ 75األحقاف]{ اأِلْنَساَن ِبَواِلَدْيِه ِإْحَسا اً مَحََلْتُه أُمُُّه ُكْرهاً َوَوَضَعْتُه ُكْرهاً 
إىل لخر اآلية [ 51الفتح]{ حُمَمٌَّد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص}وابنه عبد الرمحن ونظريه ما تقدم من تفسري قوله 

وقسمة عملها بني العشرة من الصبابة ومن أتمل ذلك علم أن هذا تفسري خمتل خمل مبقصود اآلية 
و أن الذين ارتكبوا ما ذكر ا من التفاسري معدول به عن سنن الصواب وهذا ابب يطول تتبعه جدا ول

املستكرهة املستغربة ومحلوا العموم على اخلصوص وأزالوا لفظ اآلية عن موضوعه علموا ما يف ذلك من 
تصغري شأن القرلن وهضم معانيه من النفوس وتعريضه جلهل كثري من الناس مبا عظم هللا قدره وأعلى 

وا فيما أظهروا الرغبة فيه وكان ذلك من فعلهم أحسن وأعمل وأوىل خطره ألقلوا مما استكثروا منه ولزهد
أبن يوىف معه القرلن بعض حقه من اإلجالل والتعظيم والتفخيم ولو مل يكن يف محل تفسري القرلن على 
اخلصوص دون العمومم إال ما يتصوره التايل له يف نفسه من أن تلك اآلايت إمنا قصد هبا أقوام من 

 املاضني

(5/141) 

 
 

دون الغابرين فيكون نفعه وعائدته على البعض دون البعض لكان يف ذلك ما يوجب النفرة عن ذلك 
والرغبة عنه وحبكمة ابلغة عدل الرب تعاىل عن تسمية من ذكر هؤالء أنه مراد ابللفظ إىل ذكر 

القائل لست  األوصاف واألفعال اليت َيخذ كل أحد منها حظه ولو مسى سببانه أصباهبا أبمسائهم لقال
 .منهم يوضح ذلك

الوجه اخلامس والثالثون إن ألفاظ القرلن اليت وقعت يف ابب احلمد والذم وقعت مبا فيها من الفخامة 



واجلاللة عامة وكان عمومها من تفخيمها وجاللة قدرها وعظمة شأهنا وذلك أن من شأن من يقصد 
ا العدول بكالمه عن اخلصوص إىل العموم تفخيم كالمه من عظماء الناس أن يستعمل فيه أمرين أحدمه

إىل حيث تدعو احلاجة إىل ذكر اخلصوص ألمر ال بد منه ليكون خطابه كليا شامال يدخل حتته اخللق 
الكثري وكلما كان الداخلون حتت خطابه أعم واكثر كان ذلك أفخم لكالمه وأعظم لشأنه فأين العظمة 

 [57البقرة ]{ اْعُبُدوا رَبَُّكمُ  اَي أَيُـَّها النَّاسُ }واجلاللة يف قوله 

(5/141) 

 
 

إىل العظمة يف قوله اي أهل مكة اعبدوا ربكم فمن فخامة الكالم وجاللة املتكلم به أن يدخل يف اللفظة 
الواحدة عميع ما يصلح له فيدل ابللفظ القصري على املعاين الكثرية العظيمة فتجمع العموم واإلجياز 

لداللة فتأيت ابملعىن طبق اللفظ ال يقصر عنه وال يوهم غريه ومن علم هذا واالختصار والبيان وحسن ا
وتدبر القرلن وصرف إليه فكره علم أنه مل يقرع األمساع قط كالم أوجز وال أفصح وال أشد مطابقة بني 

 معانيه وألفاظه منه
ر واإلحاطة ابملعاين وليس يوجد يف الكتب املنزلة من عند هللا كتاب عمعت ألفاظه من اإلجياز واالختصا

اجلليلة واجلزالة والعذوبة وحسن املوقع من األمساع والقلوب ما تضمنته ألفاظ القرلن وقد شهد له 
فسجد فقيل له ليست [ 10احلجر]{ فَاْصدَْع مبَا تـُْؤَمرُ }بذلك أعداؤه ومسع بعض األعراب قارائ يقرأ 
طريقته وجدهتا طريقة خماطبة ملك الناس  فإذا أتملت . آبية سجود فقال سجدت لفصاحة هذا الكالم

كلهم لعبيده ومماليكه وهذا أحد الدالئل الدالة على أنه كالمه الذي تكلم به حقيقة ال كالم غريه من 
 املخلوقني وإذا كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص قد أويت جوامع الكالم وبني كالمه وكالم هللا ماال حيصره نسبة فكيف

(5/141) 

 
 

األوهام والعقول أن حتمل جوامع كلمات الرب تعاىل على ما يناقض عمومها وحيطها من مرتبة  جيوز يف
عظمة العموم وحماسنه وجاللة شأنه إىل حضيض اخلصوص بل الواجب أن يقال إن خطاب هللا عز وجل 

عاما كليا يف كل ما أمر به وهنى عنه ومحد أو ذم عليه ووعد عليه بثوابه وعقابه خرج يف ذلك كله خمرجا 
 .حبسب ما تقتضيه جاللة الربوبية ومرتبة امللك والسلطان العام جلميع اخللق

ولو ترك املتأولون ألفاظه جتري على دالئلها الكلية وأحكامها العامة وظواهرها املفهومة منها وحقائقها 



التأويالت الباطلة املوضوعة هلا ألفادهتم اليقني وجزموا مبراد املتكلم هبا والحنسمت بذلك مواد أكثر 
والتبريفات اليت أتابها العقول السليمة وملا هتيأ لكل مبطل أن يعمد إىل لايت من القرلن فينزهلا على 

مذهبه الباطل ويتأوهلا عليه وجيعلها شاهدة له وهي يف التبقيق شاهدة عليه ولسلم القرلن واحلديث من 
احملرفون وهللا املستعان فهذا ما يتعلق بقوله إن األدلة اآلفات اليت جناها عليهما املتأولون وألصقها هبما 

 .النقلية موقوفة على العلم بعدم التخصيص ابألزمنة واألمكنة واألشخاص
الوجه السادس والثالثون قوله وعدم اإلضمار يقال اإلضمار على ثالثة أنواع نوع يعلم انتفاؤه قطعا وأن 

 إرادته ابطلة وهو احلال

(5/174) 

 
 

أكثر الكالم فإنه لو سلط عليه اإلضمار فسد التخاطب وبطلت العقود واألقارير والطالق  وهو حال
والعتاق والوصااي والوقوف والشهادات ومل يفهم أحد مراد أحد إذ ميكنه أن يضمر كلمة تغري املعىن وال 

 .يدل املخاطب عليها
إضمارا خيرجه عن ظاهره فيدعي  وابب اإلضمار ال ضابط له فكل من أراد إبطال كالم متكلم ادعى فيه

ُ ُموَسى َتْكِليماً }ملبد اإلضمار يف قوله  أي وكلم ملك هللا موسى ويدعي يف [ 760النساء]{ وََكلََّم اّلِلَّ
إضمار ملك الرمحن كما ادعى بعضهم اإلضمار يف قوله [ 5طه]{ الرَّمْحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوى}قوله 

أي ملك ربك ولو علم هذا القائل أنه قد [ 55الفجر]{ َوَجاَء رَبُّكَ }وله ينزل ربنا أي ملك ربنا ويف ق
هن  الطريق وفتح الباب لكل ملبد على وجه األرض وزنديق وصاحب بدعة يدعي فيما حيت  به ملذهبه 

 عليه إضمار كلمة أو كلمتني نظري ما ادعاه الختار أن خيرس لسانه

(5/177) 

 
 

الوحي فإنه مدخل لكل ملبد ومبتدع ومبطل حلج  هللا من كتابه وال يفتح هذا الباب على نصوص 
ومن رأى ما أضمره املتأولون من الرافضة واجلهمية والقدرية واملعتزلة مما حرفوا به الكلم عن مواضعه 

 .وأزالوه به عن ما قصد له من البيان والداللة
لتبريف واللي والكتمان أفرتى علم أن هلم أوفر نصيب من مشاهبة أهل الكتاب الذين ذمهم هللا اب

يعجز اجلهمي عن اإلضمار يف قوله إنكم ترون ربكم عيا ا فيضمر ملك ربكم ونعيمه وثوابه وحنو ذلك 



َعُث َمْن يف اْلُقُبورِ }ويعجز امللبد عن اإلضمار يف قوله  أي أرواح من يف القبور [ 1احل ]{ َوَأنَّ اّلِلََّ يـَبـْ
 .بلوا من كل حدب ينسلونوإذا انفتح سد َيجوج ومأجوج أق

(5/175) 

 
 

َأِن }النوع الثاين ما يشهد السياق والكالم به فكأنه مذكور يف اللفظ وإن حذف اختصارا كقوله تعاىل 
َفَلقَ  فكل واحد يعلم أن املعىن فضربه فانفلق فذكره نوع من [ 61الشعراء]{ اْضِرْب ِبَعَصاَك اْلَبْبَر فَانـْ

 .سن فإن الوهم ال يذهب إىل خالفهبيان الواضبات فكان حذفه أح
َقَلُبوا ِإىَل َأْهِلِهْم }: وكذلك قوله تعاىل َيانِِه اْجَعُلوا ِبَضاَعتَـُهْم يف رَِحاهلِِْم َلَعلَُّهْم يـَْعرُِفونـََها ِإَذا انـْ َوقَاَل ِلِفتـْ

يفهم من هذا السياق أهنم  فكل أحد[ 61,  65يوسف ]{ َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعوَن فـََلمَّا رََجُعوا ِإىَل أَبِيِهمْ 
جعلوها يف رحاهلم وأهنم وصلوا هبا إىل أبيهم ومثل هذا يف القرلن كثري جدا وفهم الكالم ال يتوقف على 

أن يضمر فيه ذلك مع أنه مراد وال بد فكيف يتوقف فهم الكالم الذي ال دليل فيه على اإلضمار 
منفصل يدل على أن املتكلم مل يضمر فيه  بوجه وهو كالم مفيد قائم بنفسه معط ملعناه على دليل

 .خالف ما أظهره وهل يتوقف أحد من العقالء يف فهم خطاب غريه له على هذا الدليل أو خيطر بباله
والنوع الثالث كالم حيتمل اإلضمار وحيتمل عدمه فهذا إذا قام الدليل على أن املتكلم به عامل  اصح 

يضاح بكل طريق وحسم مواد اللبس ومواقع اخلطأ وأن هذا مرشد قصده البيان واهلدى والداللة واإل
 هو املعروف املألوف من

(5/171) 

 
 

خطابه وأنه الالئق حبكمته مل يشك السامع يف أن مراده ما دل عليه ظاهر كالمه دون ما حيتمله ابطنه 
نه أراد منه ذلك من إضمار مامل جيعل للسامع عليه دليال وال له إىل معرفته سبيال إال أن جيوز عليه أ

وكلفه ما ال يطيقه وعرضه للعناء واملشقة والعزلة ومل يقصد البيان وال نكري على من ظن ذلك يف املتكلم 
 أن يظن بكالمه ما هو مناسب لظنه به يوضبه

الوجه السابع والثالثون إن اإلضمار هو اإلخفاء وهو أن خيفي املتكلم يف نفسه معىن ويريد من 
فهذا إما أن جيعل له عليه دليال من اخلطاب أو ال فإن جعل له عليه دليال من  املخاطب أن يفهمه

السياق مل يكن ذلك إضمارا حمضا بل يكون قد أظهره له مبا دله عليه من السياق وداللة اللفظ قد 



حتصل من صرحيه اترة ومن سياقه ومن قرائنه املتصلة به فهذا ال حمذور فيه إذا كان املخاطب قد دل 
امع على مقصوده ومراده وإن مل جيعل له عليه دليال فإنه مل يقصد بيانه له بل عدل عن بيانه إىل بيان الس

 .املذكور فال يقال إن كالمه دل عليه ابإلضمار فإن هذا كذب صريح عليه فتأمله فإنه واضح
ه نظم الكالم الطبيعي الوجه الثامن والثالثون قوله وعدم التقدمي والتأخري فهذا أيضا من منط ما قبله فإن
 املعتاد الذي علمه هللا لإلنسان نعمة منه عليه أن يكون جاراي على املألوف املعتاد

(5/170) 

 
 

منه فاملقدم مقدم واملؤخر مؤخر فال يفهم أحد قط من املضاف واملضاف إليه يف لغة العرب إال تقدمي 
وا املقدم من الفاعل وحنوه فال بد أن هذا وأتخري هذا وحيث قدموا املؤخر من املفعول وحنوه وأخر 

جيعلوا يف الكالم دليال على ذلك لئال يلتبس اخلطاب فإذا قالوا ضرب زيدا عمرو مل يكن يف هذا 
التقدمي والتأخري إلباس فإذا قالوا ضرب موسى عيسى مل يكن عندهم املقدم إال الفاعل فإذا أرادوا بيان 

ذلك من اتبع منصوب يدل على أنه مفعول فال َيتون ابلتقدمي أنه املفعول أتوا مبا يدل السامع على 
تَـَلى ِإبـَْراِهيَم }والتأخري إال حيث ال يلتبس على السامع وال يقدح يف بيان مراد املتكلم كقوله تعاىل  َوِإِذ ابـْ

َ حُلُوُمَها َوال ِدَماُؤَها}وقوله [ 750البقرة]{ رَبُُّه ِبَكِلَماتٍ  وََكاَن َحق اً }وقوله [ 11 احل]{ َلْن يـََناَل اّلِلَّ
َنا َنْصُر اْلُمْؤِمِننيَ  َوَما َكاَن َجَواَب قـَْوِمِه }وقوله [ 1الشعراء]{ ِإنَّ يف َذِلَك آليَةً }وقوله [ 01الروم]{ َعَليـْ

 [15األعراف]{ ِإالَّ َأْن قَاُلوا

(5/175) 

 
 

سباب حتسنه وتقتضيه مذكورة يف علم وحنوه فهذا من التقدمي الذي ال يقدح يف املعىن وال يف الفهم وله أ
 .املعاين والبيان

َوَلَقْد مَهَّْت ِبِه َوَهمَّ هِبَا }: وأما ما يدعى من التقدمي والتأخري يف غري ذلك كما يدعي من التقدمي يف قوله
باة وإن هذا قد تقدم فيه جواب لوال عليها فهذا أوال ال جييزه الن[ 50يوسف ]{ َلْوال َأْن رَأى بـُْرَهانَ 

اْذَهْب }وال دليل على دعواه وال يقدح يف العلم ابملراد وكذلك ما يدعون من التقدمي والتأخري يف قوله 
ُهْم فَاْنظُْر َماَذا يـَْرِجُعونَ  قالوا تقديره فألقه إليهم فانظر [ 51النمل]{ ِبِكَتايب َهَذا فَأَْلِقْه ِإلَْيِهْم مثَّ تـََولَّ َعنـْ

ُهمْ }م فكأهنم ملا فهموا من قوله ماذا يرجعون مث تول عنه جميئه إليه ذاهبا عنهم احتاجوا إىل أن { تـََولَّ َعنـْ



يتكلفوا ذلك وهذا ال حاجة إليه وإمنا أمره مبا جرت به عادة املرسل كتابه إىل غريه ليعلم ما يصنع به أن 
ُهمْ  تـََولَّ }يعطيه الكتاب مث ينعزل عنه حىت ينظر ماذا يقابله به وليس مراده بقوله  أي أقبل إيل ولو { َعنـْ

أراد ذلك لقال فألقه إليهم وأقبل وقد علم من كونه رسوال له أنه ال بد أن يرجع إليه فليس يف ذلك  
 .كبري فائدة خبالف أمره بتأمله أحوال القوم عند قراءة كتابه وقد انعزل عنهم  احية

(5/176) 

 
 

أتخري املقدم فيه بفهم أصل املعىن فهذا ال يقع يف كالم نوع خيل تقدمي املؤخر و: والتقدمي والتأخري نوعان
من يقصد البيان والتفهيم وإمنا يقع يف األلغاز واألحاجي وما يقصد املتكلم تعمية املعىن فيه وقد يقع 

 بسبب شدة االختصار وضيق القافية عن الرتتيب املفهم كقول الفرزدق
 وه يقاربهأبو أمه حي أب... وما مثله يف الناس إال مملكا 

فهذه شبيه ابللغز ومعناه وما مثله يف الناس حي يقاربه إال مملك أبو أمه أبوه وهذا النوع ال يقع يف كالم 
 .هللا وال رسوله

النوع الثاين التقدمي والتأخري الذي ال خيل أبصل املعىن وإن أخل ابلغرض املقصود فيكون مراعاته من 
 ا هو الذي يتكلمابب إخراج الكالم على مقتضى احلال وهذ

(5/171) 

 
 

عليه علماء املعاين والبيان قال سيبويه وهو يذكر الفاعل واملفعول كأهنم يقدمون الذي بيانه أهم هلم 
 .وهم بشأنه أعىن وإن كا ا عميعا يهماهنم ويعنياهنم انتهى كالمه

أنك إذا قلت أفعلت  وهذا يقع يف ابب االستفهام والنفي واملبتدأ واخلرب والفاعل واملفعول فمن ذلك 
كذا وبدأت ابلفعل كان الشك يف الفعل نفسه وكان الغرض ابالستفهام علمك بوجوده وإذا قلت أنت 

فعلت كذا فبدأت ابالسم كان الشك يف الفاعل من هو وكان الرتدد فيه ففرق بني قولك أكتبت 
يف التقرير فإذا قلت أنت الكتاب وبني قولك أأنت كتبته وهذا كما أنه قائم يف االستفهام فكذلك هو 

أَأَْنَت فـََعْلَت َهَذا آِبهِلَِتَنا اَي }كان املقصود تقريره أبنه هو الفاعل كما قال قوم إبراهيم له ? فعل هذا
َراِهيمُ  فلم يكن مرادهم السؤال عن الفعل هل وجد أم ال ولو أرادوا ذلك لقالوا [ 65األنبياء]{ ِإبـْ

 :ؤال عن الفاعل وهلذا كان اجلواب قولهوإمنا مرادهم الس? أكسرت أصنامنا



(5/171) 

 
 
سائل عن الفعل من غري تردد بني الفاعل ? قالقائل أفعلت[ 61األنبياء]{ قَاَل َبْل فـََعَلُه َكِبريُُهْم َهَذا}

كان قد ردد الفعل بينه وبني غريه ومل يكن منه تردد يف نفس الفعل ومن ? وغريه وإذا قال أأنت فعلت
َأْصطََفى اْلبَـَناِت َعَلى : )وقوله[ 04اإلسراء]{ َأفََأْصَفاُكْم رَبُُّكْم اِبْلَبِننيَ }اإلنكار كقوله تعاىل هذا استفهام 

فهذا إذا قدم [ 05الزخرف]{ َأَجَعْلَنا ِمْن ُدوِن الرَّمْحَِن لهِلًَة يـُْعَبُدونَ }: وقوله[ 751الصافات]{ اْلَبِننيَ 
{ أَأَْنَت قـُْلَت لِلنَّاسِ }: فعل إىل اإلنكار يف الفاعل مثل قولهاالسم فيه استبال الكالم من إنكار ال

ُ َأِذَن َلُكمْ }[ 776املائدة] [ 15سبأ]{ َأحَنُْن َصَدْد َاُكْم َعِن اهْلَُدى}وقول أهل النار [ 51يونس]{ لّلِلَّ
لغك قول فهذا سؤال عن فعل وقع فتوجه اإلنكار إىل نسبته إىل الفاعل الذي نسب إليه وهذا كما إذا ب

ثـَيَـنْيِ َأمَّا }: وأما قوله تعاىل? عن من مل تكن تظنه به قلت أفالن قال ذلك  للذََّكَرْيِن َحرََّم َأِم األُنـْ
ثـَيَـنْيِ   [701األنعام]{ اْشَتَمَلْت َعَلْيِه َأْرَحاُم األُنـْ

(5/171) 

 
 

ملن قد أثبت حترميا يف فإن اإلنكار وإن توجه إىل نفس التبرمي واملراد إنكاره من أصله فإنه خطاب 
أشياء وحال يف نظائرها فسئل عن عني احملرم أهو هذا فيشمل التبرمي نظريه مما حلله أو اآلخر فيشمل 

نظريه أيضا فكأهنم قيل هلم أخربو ا عن هذا التبرمي الذي زعمتم فيم هو أيف هذا أم يف ذاك أم يف 
ذا كما تقول ملن يدعي أمرا وأنت تنكره مىت كان ليتبني بطالن قوهلم وتظهر فريتهم على هللا وه?الثالث

وأنت ال تريد أن لمر أمرعه به ? أو من إذن لك فيه? وكذلك تقول من أمرك هبذا? هذا أيف ليل أم هنار
وأذن له فيه ولكن أخرجت الكالم خمرج من كان قد يتنزل مع خماطبه إىل أن ذلك قد كان مث طالبه 

به لكي يضيق عليه اجلواب ويظهر كذبه حيث ال ميكنه أن حييل على  ببيان عينه ووقته ومكانه واآلمر
كنت مستفهما له عن نفس الفعل وإذا قلت ? شيء مما سئل عنه فيفتضح وكذلك إذا قلت أتفعل كذا

َأفَأَْنَت ُتْكرُِه النَّاَس َحىتَّ َيُكونُوا }كنت مستفهما له عن كونه هو الفاعل فقوله تعاىل ? أأنت تفعل كذا
وقوله [ 51األعراف]{ أَتـَُقوُلوَن َعَلى اّلِلَِّ َما ال تـَْعَلُمونَ }فخرجه غري خمرج قوله [ 11يونس]{ ِمِننيَ ُمؤْ 
ْنَساُن أَلَّْن جَنَْمَع ِعظَاَمهُ }  [1القيامة]{ َأحَيَْسُب اأْلِ

(5/154) 



 

ُتْم هَلَا َكارُِهونَ }وقوله  أن القاهر ? ك أأنت الذي تقهرينفأنت جتد حتت قول[ 51هود]{ نـُْلزُِمُكُموَها َوأَنـْ
َأفَأَْنَت ُتْسِمُع الصُّمَّ َأْو تـَْهِدي }[ 11يونس]{ َأفَأَْنَت ُتْكرُِه النَّاسَ }يل غريك ال أنت وكذلك قوله 

ُذ َولِي اً }وكذلك الشأن يف تقدمي املفعول وأتخريه كقوله تعاىل [ 04الزخرف]{ اْلُعْميَ  َر اّلِلَِّ َأختَِّ { ُقْل َأَغيـْ
َتِغي َحَكماً }[ 70نعاماأل] َر اّلِلَِّ أَبـْ َتُكْم ِإْن َأاَتُكْم َعَذاُب اّلِلَِّ َأْو }وقوله [ 770األنعام]{ َأفـََغيـْ ُقْل َأرَأَيـْ

ُه َتْدُعونَ  ُتْم َصاِدِقنَي َبْل ِإايَّ َر اّلِلَِّ َتْدُعوَن ِإْن ُكنـْ فلو أخر لكان [ 07,  04األنعام]{ أَتـَْتُكُم السَّاَعُة َأَغيـْ
ستفهام عن جمرد الفعل فلما قدم كان االستفهام عن الفعل وكون املفعول املقدم خمتصا به وكذلك اال

 ملا كان اإلنكار متوجها إىل كون املتبوع بشرا وأنه[ 50القمر]{ أََبَشراً ِمنَّا َواِحداً نـَتَِّبُعهُ }قوله 

(5/157) 

 
 

يف قوة كالمهم أنه لو كان ملكا أو من غري ا ال منهم وأنه واحد وردوه ومل يقع إنكارهم على جمرد االتباع 
تلبقنا غضاضة برائسته علينا أو عصبة كثرية ال ميتنع من متابعتهم التبعناهم وكذلك التقدمي بدل 

التأخري يف النفي فإذا قلت ما فعلت كنت قد نفيت عنك الفعل ومل تتعرض لكونه فعل أو مل يفعل وإذا 
عن نفسك مدعيا أبن غريك فعله ومن ها هنا كان ذلك تعريضا قلت ما أ ا فعلت كنت قد نفيته 

ابلقذف يوجب احلد يف أصح القولني وبه عمل الصبابة يف قول القائل أ ا زنيت كما رفع إىل عمر بن 
اخلطاب رجل الحى لخر فقال ما أ ا بزان وال أمي بزانية فضربه احلد وهذا مذهب مالك وأمحد يف 

إذا قلت ما ضربت زيدا كنت قد نفيت الضرب لزيد عنك ومل تتعرض إحدى الروايتني عنه وكذلك 
لضرب وقع منك على غريه نفيا وإثباات وإذا قلت ما زيدا ضربت كنت مفهما أن الضرب قد وقع منك 

 .على إنسان غري زيد

(5/155) 

 
 

ى احلال اليت وكذلك األمر يف املبتدأ واخلرب فهذا التقدمي والتأخري يرجع إىل إيراد الكالم على مقتض
يقصدها املتكلم ومن عرف أسلوب كالم العرب وطريقتهم يف كالمهم فهم أحكام التقدمي والتأخري وهذا 
غري خمرج الستفادة السامع اليقني من كالم املتكلم وال موقف لفهمه على دليل يدل على أنه أراد أتخري 

 .ما قدمه وتقدمي ما أخره ليفهم خالف املعىن الظاهر من كالمه



قوله وموقوف على نفي املعارض العقلي لئال يفضي إىل القدح يف العقل الذي : الوجه التاسع والثالثون
يفتقر إليه النقل جوابه أ ا ال نسلم أن القدح فيما عارض النقل من املعقول قدح فيما حيتاج إليه النقل 

 .فإن صبة النقل
 .وال متصل به وال منفصل عنه وال فوقه وال حتتهال شيء عنده إبثبات موجود ال داخل العامل وال خارجه 

 .وأتمل دالئلهم على ذلك يتبني أن العقل الصريح مع رسل هللا كما معهم الوحي الصبيح
جتدها خمالفة لصريح العقل خمالفة بينة ودالئلهم ? وأتمل أقواهلم على تناقضها واختالفها يف كالمه كيف

 على تلك

(5/151) 

 
 

بطل منها وكيف جيد العقل الصريح أ ا نشهد مبا جاءت به الرسل أن هللا سببانه األقوال املختلفة أ
تكلم بكالم مسعه منه جربيل وبلغه إىل من أمر بتبليغه وكلم نبيه موسى وكلم مالئكته بكالم حقيقي 

مسعوه منه وأنه يتكلم مبشيئته وإرادته وكل قول خالف هذا فهو خالف العقل الصريح وإن زخرفت له 
لفاظ ونسجت له الشبه وأتمل ما جاءت به النصوص إن كلماته ال هناية هلا وهل يقتضي العقل األ

وأتمل ما جاءت به النصوص من مشول قدرته ومشيئته جلميع الكائنات أعياهنا ? الصريح غري ذلك
 .وصفاهتا وأفعاهلا وما خالف ذلك فهو خمالف لصريح العقل

أعمال هلم واقعة ابختيارهم وإرادهتم ليست أفعاال هلل وإن   كما أن النصوص جاءت أبن أفعال العباد
 .كانت مفعولة له جتد ما خالف ذلك خمالفا لصريح العقل

وأتمل ما جاءت به النصوص أنه سببانه مل يزل ملكا راب غفورا رحيما حمسنا قادرا ال يعجزه الفعل وال 
قول الفالسفة أنه ال يفعل ابختياره ميتنع عليه وكيف ال جتد ما خالف ذلك خمالفا لصريح العقل ك

 ومشيئته وقول املتكلمني أنه كان من األزل إىل حيث خلق هذا العامل

(5/150) 

 
 

معطالعن الفعل غري متمكن منه والفعل مستبيل مث انقلب من اإإلحالة الذاتية إىل اإلمكان الذايت أبن 
قل كما هو خمالف لصبيح النقل جتدد سبب اقتضى ذلك فانظر أي هذه املذاهب خمالف لصريح الع

وأتمل قوهلم يف اإلرادة والقدرة والعلم كيف أثبتوا إرادة ال تفعل وقدرة ال تفعل وعلما ال يعقل فقابلهم 



طائفة من الفالسفة كيبىي بن عدي النصراين قوهلا يف الكلمة إهنا هللا كقول املتكلمني يف السمع والبصر 
الذات فانظر خمالفة هذه الطوائف لصريح العقل وأتمل قوهلم إن والعلم والقدرة واحلياة أهنا نفس 

السمع هو عني البصر والبصر هو عني السمع والبصر هو عني العلم والكل صفة واحدة فهل يف خمالفة 
 .العقل الصريح أشد من ذلك وأتمل قوهلم إن الرب تعاىل علة اثبتة يف األزل جلميع املعلوالت

(5/155) 

 
 

واحد مستبيل فجلعوه علة اثبتة لنا هو ممتنع الوجود يف غري وقته وهذا قول الفالسفة  ووجودها يف لن
فقابلهم املتكلمون يف ذلك ومل جيعلوا الفعل ممكنا له يف األزل حبال ومل يفرقوا بني نوع الفعل وعينه 

 .وخالف الفريقان صريح العقل
كيف جتدهم قد خرجوا فيه عن صريح العقل   فتأمل قول الفريقني يف املوجب ابلذات والفاعل ابالختيار

 .وقالوا ما يشهد العقل ببطالنه
وأتمل قوهلم يف أن الواحد ال يصدر عنه إال واحد كيف خرجوا عن صريح العقل يف املصدر والصادر 

 .عنه
وأتمل قوهلم يف إنكار قيام األفعال االختيارية به سببانه اليت ترعموها مبسألة حلول احلوادث كيف 

وا فيها عن املعقول الصريح وكابروه أبني مكابرة والتزموا ألجله تعطيل احلي الفعال عن كل فعل خرج
والتزموا ألجله حصول مفعول بال فعل وخملوق بال خلق فإن الفعل عندهم عني املفعول واخللق نفس 

 .املخلوق وهذا مكابرة لصريح العقل

(5/156) 

 
 

ر احلكم والغاايت اليت يفعل الرب تعاىل ألجلها وإنه ال يرى وأتمل خروجهم عن العقل الصريح يف إنكا
عيا ا ال فوق الذايت وال حتته وال خلفه وال أمامه وال عن ميينه وال عن يساره مث زادوا جواز تعلق الرؤية 
بكل موجود من األصوات والروائح واملعاين وتعلق اإلدراكات اخلمس بذلك فجوزوا مساع الرائبة وشم 

مساع الطعوم فخرجوا عن صريح املعقول كما خرجوا عن صبيح املنقول أن املسلمني يرون األصوات و 
 .رهبم من فوقهم

 وأتمل خروجهم عن صريح العقل يف مسألة الطفرة واألحوال والكسب ومسألة النبوات وأن النبوة



(5/151) 

 
 

 .ر عدميال ترجع إىل صفة وجودية وإمنا هي تعلق اخلطاب القدمي ابلشيء والتعلق أم
وأتمل خروجهم عن صريح العقل بتجويزهم رؤية الشيء يف غري جهة من الذايت وقوهلم أبن املتولدات ال 
فاعل هلا وقوهلم أبن هللا مريد إبرادة خيلقها ال يف حمل فخالفوا صريح العقل من وجهني من إثبات كونه 

بغري حمل ومن ذلك خروجهم عن  مريدا من غري قيام صفة اإلرادة به ومن جعلهم صفة اإلرادة قائمة
صريح العقل يف قوهلم إن الرب تعاىل عامل بال علم مسيع بال مسع بصري بال بصر قادر بال قدرة حي بال 
حياة فأنكر ذلك عليهم طوائف العقالء ففر بعضهم إىل أن قال علمه ومسعه وبصره وقدرته وحياته هي 

بانه علم كله وقدرة كله وحياة كله ومسع كله وبصر كله ذاته وقال أعقلهم عند نفسه وعند أتباعه إنه سب
 إىل إضعاف أضاف ما ذكر ا من

(5/151) 

 
 

أقواهلم اليت خرجوا فيها عن صريح العقل فهل جتد يف نصوص الوحي اليت عارضوا فيها بني العقل 
لذي خرج عن والنقل مثل ذلك أو قريبا منه فتأملها وأتمل أقواهلم تعلم أي النوعني معه العقل ومن ا

 .صرحيه وابهلل التوفيق
إن األدلة القاطعة قد قامت على صدق الرسول يف كل ما خيرب به وداللتها على صدقه : الوجه األربعون

أبني وأظهر من داللة تلك الشبه العقلية على نقيض ما أخرب به عند كافة العقالء وال يسرتيب يف ذلك 
أين الشبه النافية لعلو هللا على خلقه وتكلمه مبشيئته إال موؤف يف عقله مصاب يف قلبه وفطرته ف

وتكليمه خللقه ولصفات كماله ولرؤيته ابألبصار يف الدار اآلخرة ولقيام أفعاله به إىل براهني نبوته 
وصدقه اليت زادت على األلف وتنوعت كل تنوع فكيف يقدح يف الرباهني العقلية الضرورية ابلشبه 

 من هو من أفسداخليالية املتناقضة إال 

(5/151) 

 
 



الناس عقال ونظرا وهل ذلك إال من جنس الشبه اليت أوردوها يف التشكيك يف احلسيات والبديهيات 
فإهنا وإن عجز كثري من الناس عن حلها فهم يعلمون أهنا قدح فيما علموه ابحلس واإلضطرار فمن قدر 

ى حلها وكذلك احلال يف الشبه اليت على حلها وإال مل يتوقف جزمه مبا علمه حبسه واضطراره عل
عارضت ما أخرب به الرسول سواء فإن املصدق به ومبا جاء به يعلم أهنا ال تقدح يف صدقه وال يف اإلميان 

به وإن عجز عن حلها فإن تصديقه مبا جاء به الرسول ضروري وهذه الشبه عنده ال تزيل ما علمه 
 :ل يوضبهابلضرورة فكيف إذا تبني بطالهنا على التفصي

وهو أن الرسول بني مراده وقد بني لنا أكثر مما تبني لنا كثريا من دقائق : الوجه احلادي واألربعون
املعقوالت الصبيبة فمعرفتنا مبراد الرسول من كالمه فوق معرفتنا بتلك الدقائق إذا كانت صبيبة 

خبالف ذلك فتلك اليت تسمى  املقدمات يف نفسها صادقة النتيجة غري كاذبة فكيف إذا كان األمر فيها
 معقوالت قد تكون خطأ

(5/114) 

 
 

ولكن مل يتفطن خلطئها وأما كالم املعصوم فقد قام الربهان القاطع على صدقه وأنه حق ولكن قد حيصل 
الغلط يف فهمه فيفهم منه ما خيالف صريح العقل فيقع التعارض بني ما فهم من النقل وبني ما اقتضاه 

ال يدفع ولكن إذا أتمله من وهبه هللا حسن القصد وصبة التصور تبني له أن صريح العقل فهذا 
املعارضة واقعة بني ما فهمه النفاة من النصوص وبني العقل الصريح وأهنا غري واقعة بني ما دل عليه 

 .النقل وبني العقل
ة أحدمها لآلخر مث ومن أراد معرفة هذا فليوازن بني مدلول النصوص وبني العقل الصريح ليبني له مطابق

يوازن بني أقوال النفاة وبني العقل الصريح فإنه يعلم حينئذ أن النفاة أخطأوا خطأين خطأ بينا على 
السمع أبن فهموا منه خالف مراد املتكلم وخطأ على العقل خبروجهم عن حكمه فخرجوا عن العقل 

 .والسمع عميعا
والنقل وبني ما أخرب به الرسول قد اعرتفوا أبن العلم  إن املعارضني بني العقل: الوجه الثاين واألربعون

ابنتفاء املعارض مطلقا ال سبيل إليه إذ ما من معارض بنفسه إال وحيتمل أن يكون له معارض لخر وهذا 
 مما اعتمد عليه صاحب هناية

(5/117) 



 

ما أخرب به الرسول العقول وجعل السمعيات ال حيت  هبا على العلم حبال وحاصل هذا أ ا ال نعلم ثبوت 
حىت نعلم انتفاء ما يعارضه وال سبيل إىل العلم ابنتفاء املعارض مطلقا ملا تقدم وأيضا فال يلزم من انتفاء 

العلم ابملعارض العلم ابنتفاء املعارض وال ريب أن هذا القول من أفسد أقوال العامل وهو من أعظم 
 .مرتبته أبلغ من هذا أصول أهل اإلحلاد والزندقة وليس يف عزل الوحي عن

َوَما }أن هللا سببانه قد أخرب يف كتابه أن على الرسول البالغ املبني فقال تعاىل : الوجه الثالث واألربعون
اَي أَيُـَّها الرَُّسوُل بـَلِ ْغ َما }وقال تعاىل [ 71العنكبوت], [ 50النور]{ َعَلى الرَُّسوِل ِإالَّ اْلَبالُغ اْلُمِبنيُ 

 [61املائدة]{ َك ِمْن رَبِ كَ أُْنِزَل ِإلَيْ 

(5/115) 

 
 

َ لِلنَّاِس َما نـُزِ َل ِإلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّرونَ }وقال  َزْلَنا ِإلَْيَك الذ ِْكَر لِتـُبَـنيِ  وقد شهد هللا له [ 00النبل]{ َوأَنـْ
ُهْم َفَما أَْنَت مبَِ }وكفى به شهيدا ابلبالغ الذي أمر به فقال  وشهد له [ 50الذارايت]{ ُلومٍ فـَتَـَولَّ َعنـْ

أعقل اخللق وأفضلهم وأعلمهم أبنه قد بلغ فأشهد هللا عليهم بذلك يف أعظم جممع وأفضله فقال يف 
خطبته بعرفات يف حجة الوداع إنكم مسؤولون عين فماذا أنتم قائلون قالوا نشهد أنك بلغت وأديت 

واته وقال اللهم اشهد فلو مل يكن قد ونصبت فرفع إصبعه إىل السماء مستشهدا بربه الذي فوق مس
عرف املسلمون وتيقنوا ما أرسل به وحصل هلم منه العلم اليقني مل يكن قد حصل منه البالغ املبني وملا 
رفع هللا عنه اللوم وملا شهد له أعقل األمة أبنه قد بلغ وبني وغاية ما عند النفاة أنه بلغهم ألفاظا ال 

 هلم يفتفيدهم علما وال يقينا وأحا

(5/111) 

 
 

 .طلب العلم واليقني على عقوهلم ونظرهم وأحباثهم ال على ما أوحي إليه وهذا معلوم البطالن ابلضرورة
إن عقل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أكمل عقول أهل األرض على اإلطالق فلو وزن عقله : الوجه الرابع واألربعون

ه قبل الوحي مل يكن يدري اإلميان كما مل يكن يدري بعقوهلم لرجح هبا كلها وقد أخرب سببانه أن
 .الكتاب

ميَاُن َوَلِكْن َجَعْلَناهُ }فقال تعاىل  َنا ِإلَْيَك ُروحاً ِمْن َأْمِر َا َما ُكْنَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َوال اأْلِ نُوراً  وََكَذِلَك َأْوَحيـْ



{ َأمَلْ جيَِْدَك يَِتيماً َفآَوى َوَوَجَدَك َضاالً فـََهَدى}قال تعاىل و [ 55الشورى]{ نـَْهِدي ِبِه َمْن َنَشاُء ِمْن ِعَباِد اَ 
وتفسري هذه اآلية ابآلية اليت يف لخر الشورى فإذا كان أعقل خلق هللا على اإلطالق [ 6,  1الضبى]

َا َأِضلُّ َعَلى نـَْفِسي َوإِ }إمنا حصل له اهلدى ابلوحي كما قال تعاىل  ِن اْهَتَدْيُت فَِبَما ُقْل ِإْن َضَلْلُت فَِإمنَّ
 [ .54سبأ]{ يُوِحي ِإيَلَّ َريبِ  

(5/110) 

 
 

فكيف حيصل لسفهاء العقول وأخفاء األحالم وفراش األلباب االهتداء إىل حقائق اإلميان مبجرد عقوهلم 
ُتْم َشْيئاً ِإد اً َتَكاُد السََّماَواُت يـَتَـَفطَّْرَن ِمْنُه وَ }: دون نصوص األنبياء تـَْنَشقُّ اأْلَْرُض َوختَِرُّ اجْلَِباُل َلَقْد ِجئـْ

اً   [11,  14مرمي]{ َهد 
تـََباَرَك الَِّذي }إن هللا سببانه قد أقام احلجة على خلقه بكتابه ورسله فقال : الوجه اخلامس واألربعون

َي ِإيَلَّ َهَذا اْلُقْرلُن ألُْنِذرَُكْم ِبِه َوُأوحِ }وقال [ 7الفرقان]{ نـَزََّل اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاَلِمنَي َنِذيراً 
 :فكل من بلغه هذا القرلن فقد أنذر به وقامت عليه حجة هللا به وقال تعاىل[ 71األنعام]{ َوَمْن بـََلغَ 
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َوَما  }وقال تعاىل [ 765النساء]{ ُرُسالً ُمَبشِ رِيَن َوُمْنِذرِيَن لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلى اّلِلَِّ ُحجٌَّة بـَْعَد الرُُّسلِ }

َعَث َرُسوالً  ِبنَي َحىتَّ نـَبـْ ُكلََّما أُْلِقَي ِفيَها فـَْوٌج َسَأهَلُْم َخَزنـَتـَُها َأمَلْ َيَِْتُكْم }وقال تعاىل [ 75اإلسراء]{ ُكنَّا ُمَعذِ 
َنا َوقـُْلَنا َما نـَزََّل اّلِلَُّ  بـْ ُتْم ِإالَّ يف َضالٍل َكِبريٍ َنِذيٌر قَاُلوا بـََلى َقْد َجاَء َا َنِذيٌر َفَكذَّ  1امللك]{  ِمْن َشْيٍء ِإْن أَنـْ

اِب َوقَاُلوا َلْو ُكنَّا َنْسَمُع َأْو نـَْعِقُل َما ُكنَّا يف َأْصَباِب السَِّعرِي فَاْعتَـَرُفوا ِبَذْنِبِهْم َفُسْبقاً أِلَْصبَ }[ 1, 
يَن َكَفُروا ِإىَل َجَهنََّم زَُمراً َحىتَّ ِإَذا َجاُءوَها فُِتَبْت َوِسيَق الَّذِ }وقال تعاىل [ 74,  77امللك]{ السَِّعريِ 

ُلوَن َعَلْيُكْم لاَيِت رَبِ ُكْم َويـُْنِذرُونَ  َوابـَُها َوقَاَل هَلُْم َخَزنـَتـَُها َأمَلْ َيَِْتُكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم يـَتـْ ُكْم ِلَقاَء يـَْوِمُكْم َهَذا أَبـْ
اَي َمْعَشَر اجلِْنِ  َواأِلْنِس َأمَلْ }وقال [ 17الزمر]{ ِلَمُة اْلَعَذاِب َعَلى اْلَكاِفرِينَ قَاُلوا بـََلى َوَلِكْن َحقَّْت كَ 

ُفِسَناَيَِْتُكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم يـَُقصُّوَن َعَلْيُكْم لاَييت َويـُْنِذُروَنُكْم ِلَقاَء يـَْوِمُكْم َهَذا قَاُلوا َشِهْد َا َعَلى أَ  { نـْ
 [714األنعام]
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فلو كان كالم هللا ورسوله ال يفيد اليقني والعلم والعقل معارض للنقل فأي حجة تكون قد قامت على 
املكلفني ابلكتاب والرسول وهل هذا القول إال مناقض إلقامة حجة هللا على خلقه بكتابه من كل وجه 

 .وهذا ظاهر لكل من فهمه وهلل احلمد
صف نفسه أبنه بني لعباده غاية البيان وأمر رسوله ابلبيان إن هللا سببانه و : الوجه السادس واألربعون

وأخرب أنه أنزل عليه كتابه ليبني للناس وهلذا قال الزهري من هللا البيان وعلى رسوله البالغ وعلينا 
التسليم فهذا البيان الذي تكفل به سببانه وأمر به رسوله إما أن يكون املراد به بيان اللفظ وحده أو 

أو اللفظ واملعىن عميعا وال جيوز أن يكون املراد به بيان اللفظ دون املعىن فإن هذا ال فائدة  املعىن وحده
فيه وال حيصل به مقصود الرسالة وبيان املعىن وحده بدون دليله وهو اللفظ الدال عليه ممتنع فعلم قطعا 

رسل رسوله ليبني اللفظ واملعىن وهللا تعاىل أنزل كتابه ألفاظه ومعانيه وأ. أن املراد بيان اللفظ واملعىن
 فكما أ ا نقطع ونتيقن أنه بني اللفظ
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فكذلك نقطع ونتيقن أنه بني املعىن بل كانت عنايته ببيان املعىن أشد من عنايته ببيان اللفظ وهذا هو 
لوسيلة الذي ينبغي فإن املعىن هو املقصود وأما اللفظ فوسيلة إليه ودليل عليه فكيف تكون عنايته اب

أهم من عنايته ابملقصود وكيف نتيقن بيانه للوسيلة وال نتيقن بيانه للمقصود وهل هذا إال من أبني احملال 
فإن جاز عليه أن ال يبني املراد من ألفاظ القرلن جاز عليه أن ال يبني بعض ألفاظه فلو كان املراد منها 

مل يبينه هلا كان ذلك قدحا يف رسالته خالف حقائقها وظواهرها ومدلوالهتا وقد كتمه عن األمة و 
وعصمته وفتبا للز ادقة واملالحدة من الرافضة وإخواهنم ابب كتمان بعض ما أنزل عليه وهذا مناف 

 :لإلميان به وبرسالته يوضبه
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أو ال  إن القائل أبن الداللة اللفظية ال تفيد اليقني إما أن يقول إهنا تفيد ظنا: الوجه السابع واألربعون
تفيد علما وال ظنا فإن قال ال تفيد علما وال ظنا فهو مع مكابرته للعقل والسمع والفطرة اإلنسانية من 
أعظم الناس كفرا وإحلادا وإن قال بل تفيد ظنا غالبا وإن مل تفد يقينا قيل له فاهلل سببانه قد ذم الظن 



فأخرب أنه [ 51النجم]{ نَّ َوِإنَّ الظَّنَّ ال يـُْغيِن ِمَن احْلَقِ  َشْيئاً ِإْن يـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّ }: اجملرد وأهله فقال تعاىل
ِإْن يـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوَما تـَْهَوى األَنـُْفُس َوَلَقْد َجاَءُهْم ِمْن }: ظن ال يوافق احلق وال يطابقه وقال تعاىل

ولكان [ 15اجلاثية]{ ِإالَّ ظَنَّاً َوَما حَنُْن مبُْستَـْيِقِننيَ  ِإْن َنُظنُّ }وقال أهل النار [ 51النجم]{ َرهبِ ُِم اهْلَُدى
خربا غري مطابق فإن علمهم ابآلخرة إمنا استفادوه [ 0البقرة]{ َواِبآْلِخَرِة ُهْم يُوِقُنونَ }قوله تعاىل عنهم 

 من
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لنقل فإذا كان النقل ال يفيد األدلة اللفظية ال سيما وعمهور املتكلمني يصرحون أبن املعاد إمنا علم اب
يقينا مل يكن يف األمة من يوقن ابآلخرة إذ األدلة العقلية ال مدخل هلا فيها وكفى هبذا بطال ا وفسادا فإنه 

وقوله [ 71دمحم]{ فَاْعَلْم أَنَُّه ال ِإَلَه ِإالَّ اّلِلَُّ }: سببانه مل يكتف من عباده ابلظن بل أمرهم ابلعلم كقوله
َواتَـُّقوا اّلِلََّ َواْعَلُموا أَنَُّكْم }وقوله [ 11املائدة]{ نَّ اّلِلََّ َشِديُد اْلِعَقاِب َوَأنَّ اّلِلََّ َغُفوٌر رَِحيمٌ اْعَلُموا أَ }

ونظائر ذلك وإمنا جيوز اتباع الظن يف بعض املواضع للباجة كبادثة خيفى على [ 551البقرة]{ ُمالُقوهُ 
 .ومي السلع وحنوهاجملتهد حكمها أو يف األمور اجلزئية كتق

وأما ما بينه هللا يف كتابه وعلى لسان رسوله فمن مل يتيقن بل ظنه ظنا فهو من أهل الوعيد ليس من أهل 
اإلميان فلو كانت األدلة اللفظية ال تفيد اليقني لكان ما بينه هللا ورسوله ابلكتاب والسنة مل يتيقنه أحد 

 .من األمة
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إن هللا سببانه أخرب أن قلوب املؤمنني مطمئنة بذكره وهو كتابه الذي هدى به : الوجه الثامن واألربعون
َويـَُقوُل الَِّذيَن َكَفُروا َلْوال أُْنِزَل َعَلْيِه ليٌَة ِمْن رَبِ ِه ُقْل ِإنَّ اّلِلََّ ُيِضلُّ َمْن َيَشاُء َويـَْهِدي }: عباده فقال تعاىل

[ 51,  51الرعد]{ َوَتْطَمِئنُّ قـُُلوبـُُهْم ِبذِْكِر اّلِلَِّ َأال ِبذِْكِر اّلِلَِّ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ ِإلَْيِه َمْن َأ َاَب الَِّذيَن لَمُنوا 
 :أجاهبم سببانه عن سؤاهلم ترك إنزال لايت االقرتاح جبوابني

 أحدمها أهنا ال توجب إميا ا بل هللا هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء ال اآلايت اليت اقرتحتموها
الثاين أنه نبههم على أعظم اآلايت وأشدها اقتضاء لإلميان وأهنا يف اقتضائها لإلميان أبلغ من اآلايت 
اليت تقرتحوهنا وهي كتابه الذي هو ذكره وما تضمنه من احلق الذي تطمئن إليه القلوب وتسكن إليه 



طمأنينة فلو كانت   النفوس ولو كان ابطال مل يزد القلوب إال شكا وريبا فإن الكذب ريبة والصدق
كلماته وألفاظه ال تفيد اليقني مبدلوهلا مل تطمئن به القلوب فإن الطمأنينة هي سكون القلب إىل الشيء 

 .ووثوقه به وهذا ال يكون إال مع اليقني بل هو اليقني بعينه
 ئكته واليوموهلذا جتد قلوب أصباب األدلة السمعية مطمئنة ابإلميان ابهلل وأمسائه وصفاته وأفعاله ومال
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اآلخر ال يضطربون يف ذلك وال يتنازعون فيه وال يعرض هلم الشك عند املوت وال يشهدون على 
أنفسهم ويشهدون على غريهم ابحلرية والوقوف والشك فيكفي يف صبة مدلول األدلة اللفظية وبطالن 

 .مدلول الشبه العقلية اليت ختالفها هذا القدر وحده
اب األدلة السمعية يقول أحدهم عند املوت هناية إقدام العقول عقال أو يقول لعمري فمىت رأيت أصب

لقد طفت املعاهد كلها أو يقول فيك اي أغلوطة الفكر أو يقول وهللا ما أدري على أي عقيدة أموت إىل 
 .أضعاف ذلك من أحوال أصباب الشبه العقلية وابهلل التوفيق

العلم مبدلول األدلة اللفظية موقوف على نقل اللغة كالم ظاهر  قوله إن: الوجه التاسع واألربعون
البطالن فإن داللة القرلن والسنة على معانيها من جنس داللة لغة كل قوم على ما يعرفونه ويعتادونه 

 من تلك اللغة وهذا ال خيص العرب بل هو أمر
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هنم من أهل تلك اللغة اليت وقع بينهم هبا ضروري جلميع بين لدم يتوقف العلم مبدلول ألفاظهم على كو 
التخاطب وهلذا مل يرسل هللا رسوال إال بلسان قومه ليبني هلم فتقوم عليهم احلجة مبا فهموه من خطابه 

 .هلم
فداللة اللفظ هي العلم بقصد املتكلم به ويراد ابلداللة أمران نقل الدال وكون اللفظ حبيث يفهم معىن 

داللة ودل الكالم على هذا داللة فاملتكلم دال بكالمه وكالمه دال بنظامه  وهلذا يقال دله بكالمه
وذلك يعرف من عادة املتكلم يف ألفاظه فإذا كانت عادته أنه قصد هبذا اللفظ هذا املعىن علمنا مىت 

 :خاطبنا به أنه أراده من وجهني
ظه وهلذا استدل على مراده بلغته أن داللة اللفظ مبناها على عادة املتكلم اليت يقصدها أبلفا: أحدمها



اليت عادته أن يتكلم هبا فإذا عرف السامع ذلك املعىن وعرف أن عادة املتكلم إذا تكلم بذلك اللفظ 
 .أن يقصده علم أنه مراده قطعا وإال مل يعلم مراد املتكلم أبدا وهو حمال

ع من طريقته وصفته أن ذلك إن املتكلم إذا كان قصده إفهام املخاطبني كالمه وعلم السام: الثاين
قصده ال أن قصده التلبيس واإللغاز أفاده جمموع العلمني اليقني مبراده ومل يشك فيه ولو ختلف عنه 

 العلم لكان ذلك قادحا يف أحد العلمني إما قادحا يف علمه مبوضوع ذلك
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ه وعرف عادة املتكلم أفاده اللفظ وإما يف علمه بعبارة املتكلم به وصفاته وقصده فمىت عرف موضوع
 :ذلك القطع يوضبه

إن السامع مىت مسع املتكلم يقول لبست ثواب وركبت فرسا وأكلت حلما وهو عامل : الوجه اخلمسون
مبدلول هذه األلفاظ من عرف املتكلم وعامل أن املتكلم ال يقصد بقوله لبست ثواب معىن ذحبت شاة وال 

 .علم مراده قطعامن قوله ركبت فرسا معىن لبست ثواب 
فإن من قصد خالف ذلك عد ملبسا مدلسا ال مبينا مفهما وهذا مستبيل على هللا ورسوله أعظم 
استبالة وإن جاز على أهل التخاطب فيما بينهم فاءذا إفادة كالم هللا ورسوله لليقني فوق استفادة 

 .ه على مرادهذلك من كالم كل متكلم وهو أدل على كالم هللا ورسوله من داللة كالم غري 
 .وكلما كان السامع أعرف ابملتكلم وصفاته وقصده وبيانه وعادته كان استفادته للعلم مبراده أكمل وأمت

إن معرفة مراد املتكلم تعرف إبطراد استعماله ذلك اللفظ يف ذلك املعىن يف : الوجه احلادي واخلمسون
اضطراده يف استعماله يف معىن ألف منه أنه جماري كالمه وخماطباته فإذا ألف منه إطالق ذلك اللفظ أو 

 مىت أطلقه أراد ذلك املعىن وألف منه جتريده يف
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 .موارد استعماله من اقرتان ما يدل على خالف موضوعه أفاد ذلك علما يقينا ال ريب فيه ملراده
على معناها داللة  إن من أتمل عامة ألفاظ القرلن وجدها نصوصا صرحية دالة: الوجه الثاين واخلمسون

ال حتتمل غريها بوجه من الوجوه وهذا كأمساء األنبياء وأمساء األجناس وكأمساء األعالم وكأمسائه سببانه 
اليت أطلقها على نفسه فإهنا ال تصلح أن يكون املراد هبا غريه البتة ظاهرة كانت أم مضمرة وكأمساء يوم 



الثقلني وخطاهبم وعامة ألفاظ القرلن فهل يفهم أحد قط  القيامة واجلنة والنار والسماء واألعداد وذكر
اْلَوْسَواِس }غري هللا سببانه ومن [ 7,  1الناس]{ ُقْل َأُعوُذ ِبَربِ  النَّاِس َمِلِك النَّاِس ِإَلِه النَّاسِ }من قوله 
 [ .5الناس]{ ُصُدوِر النَّاسِ }غري الشيطان ومن [ 0الناس]{ اخْلَنَّاسِ 
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ُ َأَحدٌ }لدم وهل يفهم من قوله  غري بين غري ذات رب العاملني وأنه واحد ال [ 7الصمد]{ ُقْل ُهَو اّلِلَّ
تـَبَّْت َيَدا َأيب }شريك له وأنه مل يولد من غريه ومل يلد منه غريه وليس له من مياثله ويكائفه وهل يفهم من 

عميع سور القرلن ولايته مفيدة لليقني  غري ما دلت عليه وهكذا[ 7,  5املسد]إىل لخرها { هَلٍَب َوَتبَّ 
ابملراد منها وإن أشكل على كثري من الناس كثري من ألفاظه فإن هذا ال خيرجه عن إفادته اليقني وال 
يسلب األدلة اللفظية عن إفادهتا اليقني بل كل علم من علوم بين لدم اليقينية القطعية تشتمل على 

سلمة عندهم وجمهولة عند كثري منهم وال خيرج ذلك العلم مسائل يتيقنها أصباب ذلك العلم وهي م
عن كونه يقينيا قطعيا فعزل األدلة اللفظية عملة عن اليقني أللفاظ يسرية مشتبهة على بعض الناس كعزل 

 .العلوم اليقينية القطعية عن موضوعها ملسائل يسرية فيها غري يقينية وال قطعية
فهم األدلة اللفظية موقوف على نقل النبو والتصريف جوابه إن إن قوله إن : الوجه الثالث واخلمسون

 القرلن نقل إعرابه كما نقلت ألفاظه

(5/106) 

 
 

ومعانيه ال فرق يف ذلك كله فألفاظه متواترة وإعرابه متواتر ونقل معانيه أظهر من نقل ألفاظه وإعرابه  
نقولة ابلتواتر ال حيتاج يف ذلك إىل نقل كما تقدم بيانه فإن القرلن لغته وحنوه وتصريفه ومعانيه كلها م

غريه بل نقل ذلك كله ابلتواتر أصح من نقل كل لغة نقلها  اقل على وجه األرض وقواعد اإلعراب 
والتصريف الصبيبة مستفادة منه مأخوذة من إعرابه وتصريفه وهو الشاهد على صبة غريها مما حيت  

ب واملعاين منه أقوى وأصح من الشواهد من غريه حىت إن له هبا فهو احلجة هلا والشاهد وشواهد اإلعرا
فيه من قواعد اإلعراب وقواعد علم املعاين والبيان مامل تشتمل عليه ضوابط النباة وأهل علم املعاين 

إىل اآلن كما أن فيه من قواعد الرباهني العقلية واألدلة القطعية ووجوهها مامل تشتمل عليه قواعد 
إىل اآلن وفيه من علم األحكام وفقه القلوب وأعمال اجلوارح وطرق احلكم بني  األصوليني واجلدليني



العباد مامل تتضمنه قواعد الفقهاء إىل اآلن وهذا أمر يتسارع اجلهال واملقلدون إىل إنكاره والذين أوتوا 
ت تلك العلم يعرفونه حقا فبطل قوال هؤالء إن األدلة اللفظية تتوقف داللتها على عصمة رواة مفردا

 .األلفاظ ورواة إعراهبا وتصريفها وظهر تدليسهم وتلبيسهم يف هذا القول وابهلل التوفيق

(5/101) 

 
 

أن يقال هب أنه حيتاج إىل نقل ذلك لكن عامة ألفاظ القرلن منقول معناها : الوجه الرابع واخلمسون
كاخلليل وسيبويه واألصمعي وأيب وإعراهبا ابلتواتر ال حيتاج الناس فيه إىل النقل عن عدول أهل العربية  

 عبيدة والكسائي

(5/101) 

 
 

وحنوها معانيها { َعْسَعسَ }و { ِقْسَمٌة ِضيَزى}و { أُْبِسُلوا}والفراء حىت األلفاظ الغريبة يف القرلن مثل 
منقولة يف اللغة ابلتواتر ال خيتص بنقلها الواحد واالثنان فلم تتوقف داللتها على عصمة رواة معانيها 

يف يف األلفاظ الشهرية كالشمس والقمر والليل والنهار والرب والببر واجلبال والشجر والدواب فك
 .فهذه الدعوى ابطلة يف األلفاظ الغريبة واأللفاظ الشهرية

إن أصباب هذا القانون الذي عزلوا به نصوص الوحي عن إفادهتا للعلم : الوجه اخلامس واخلمسون
 ظ لفظ هللا وقد اختلف الناس فيه أعظم اختالف هلواليقني قالوا إن أظهر األلفا

(5/101) 

 
 

هو مشتق أم ال وهل هو مشتق من التأله أو من الوله أو من اله إذا احتجب وكذلك اسم الصالة وفيه 
من االختالف ما فيه وهل هو مشتق من الدعاء أو من االتباع أو من حتريك الصلوين فإذا كان هذا يف 

ظن بغريه فتأمل هذا الوهم واإليهام واللبس والتلبيس فإن عميع أهل األرض أظهر األمساء فما ال
علمائهم وجهاهلم ومن يعرف االشتقاق ومن ال يعرفه وعرهبم وعجمهم يعلمون أن هللا اسم لرب العاملني 

خالق السموات واألرض الذي حييي ومييت وهو رب كل شيء ومليكه فهم ال خيتلفون يف أن هذا 
ه هذا املسمى وهو أظهر عندهم وأعرف وأشهر من كل اسم وضع لكل مسمى وإن كان االسم يراد ب



الناس متنازعني يف اشتقاقه فليس ذلك بنزاع منهم يف معناه وكذلك الصالة مل يتنازعوا يف معناها الذي 
مل يتنازعوا يف [ 60األنفال]{ اَي أَيُـَّها النَّيبُّ }: أراده هللا ورسوله وإن اختلفوا يف اشتقاقها وكذلك قوله

املراد به وأنه دمحم بن عبد هللا بن عبد املطلب وإن اختلفوا يف اشتقاقه هل هو من النبأ أو من النبوة 
فليس ذلك نزاعا منهم يف مسماه وكذلك مواضع كثرية تتنازع النباة يف وجه داللتها مع اتفاقهم على 

 :املعىن كقوله

(5/154) 

 
 
فالبصريون جيعلوهنا خمففة من الثقيلة والالم فارقة بني [ 1يوسف]{ َلِمَن اْلَغاِفِلنيَ  َوِإْن ُكْنَت ِمْن قـَْبِلهِ }

وليس هذا نزاعا يف املعىن وإن كان نزاعا يف . املخففة والنافية والكوفيون جيعلوهنا  افية والالم مبعىن إال
ُ َلُكْم َأْن َتِضلُّوا}: وجه الداللة عليه وكذلك قوله ُ اّلِلَّ يقدره البصريون كراهة أن [ 716النساء]{ يـُبَـنيِ 

تضلوا والكوفيون لئال تضلوا وكذلك اختالفهم يف التنازع وأمثال ذلك إمنا هو نزاع يف وجه داللة اللفظ 
على ذلك املعىن مع اتفاقهم على أن املعىن واحد وهذا القدر ال خيرج اللفظ عن إفادته للسامع اليقني 

 .مبسماه
ن أن يقال هذه الوجوه العشرة مدارها على حرف واحد وهو أن الدليل الوجه السادس واخلمسو 

اللفظي حيتمل أزيد من معىن واحد فال نقطع إبرادة املعىن الواحد فهذه الوجوه العشرة مضموهنا كلها 
 احتمال اللفظ ملعنيني فصاعدا حىت ال يعرف

(5/157) 

 
 

سوغوا للمتكلم أن يتكلم مبا يريد به خالف ظاهره عني مراد املتكلم فنقول من املعلوم أن أهل اللغة مل ي
إال مع قرينة تبني املراد واجملاز إمنا يدل مع القرينة خبالف احلقيقة فإهنا تدل على التجرد وكذلك احلذف 
واإلضمار ال جيوز إال إذا كان يف الكالم ما يدل عليه وكذلك التخصيص ليس ألحد أن يدعيه إال مع 

سوغ العقالء ألحد أن يقول جاءين زيد وهو يريد ابن زيد إال مع قرينة كما يف قرينة تدل عليه فال ي
واسأل العري عند من يقول إنه من هذا الباب فإنه يقول القرية [ 15يوسف]{ َواْسَأِل اْلَقْريَةَ }: قوله

كبان والعري ال يسألون فعلم أنه أراد أهلها ومن جعل القرية امسا للسكان واملسكن والعري امسا للر 
واملركوب مل حيت  إىل هذا التقدير وإذا كانت هذه األنواع ال جتوز مع جترد الكالم عن القرائن املبينة 



للمراد فبيث جتردت علمنا قطعا أنه مل يرد هبا ذلك وليس لقائل أن يقول قد تكون القرائن موجودة 
وغريها ومنها ما يكون معنواي   وال نعلم هبا ألن من القرائن ما جيب أن يكون لفظيا كمخصصات األعداد

 كالقرائن احلالية

(5/155) 

 
 

واملقالية والنوعان ال بد أن يكو ا ظاهرين للمخاطب ليفهم من تلك القرائن مراد املتكلم فإذا جترد 
الكالم عن القرائن فهم معناه املراد عند التجرد وإذا اقرتن بتلك القرائن فهم معناه املراد عند االقرتان 

 .لبس يف الكالم اجملرد وال يف الكالم املقيد إذ كل من النوعني مفهم ملعناه املختص به فلم يقع
وقد اتفقت اللغة والشرع على أن اللفظ اجملرد إمنا يراد به ما ظهر منه وما يقدر من احتمال جماز أو 

على التقديرين  اشرتاك أو حذف أو إضمار وحنوه إمنا يقع مع القرينة أما مع عدمها فال واملراد معلوم
 :يوضبه

إن غاية ما يقال إن يف القرلن ألفاظا استعملت يف معان مل تكن تعرفها العرب : الوجه السابع واخلمسون
وهي األمساء الشرعية كالصالة والزكاة والصيام واالعتكاف وحنوها واألمساء الدينية كاإلسالم واإلميان 

 والكفر والنفاق وحنوها وأمساء

(5/151) 

 
 

ة مل يرد ظاهرها كالسارق والسارقة والزاين والزانية وحنوه وأمساء مشرتكة كالقرء وعسعس وحنومها جممل
فهذه األمساء ال تفيد اليقني ابملراد منها فيقال هذه األمساء جارية يف القرلن ثالثة أنواع نوع بيانه معه 

فاد اليقني ابملراد من جمموع اإلثنني فهو مع بيانه يفيد اليقني ابملراد منه ونوع بيانه يف لية أخرى فيست
ونوع بيانه موكول إىل الرسول فيستفاد اليقني من املراد منه ببيان الرسول ومل نقل حنن وال أحد من 
العقالء إن كل لفظ فهو مفيد لليقني ابملراد منه مبجرده من غري احتياج إىل لفظ لخر متصل به أو 

م من لفظه اجملرد اترة واملقرون اترة ومنه ومن لفظ لخر يفيدان منفصل عنه بل نقول إن مراد املتكلم يعل
اليقني مبراده اترة ومنه ومن بيان لخر ابلفعل أو القول حييل املتكلم عليه اترة وليس يف القرلن خطاب 

 .أريد منه العلم مبدلوله إال وهو داخل يف هذه األقسام



(5/150) 

 
 

[ 711البقرة]{  َلُكُم اخْلَْيُط األَبـَْيُض ِمَن اخْلَْيِط اأَلْسَوِد ِمَن اْلَفْجرِ َحىتَّ يـَتَـبَـنيََّ }فالبيان املقرتن كقوله 
ُر ُأويل الضََّرِر َواْلُمَجاِهُدوَن يف َسِبيِل اّلِلَِّ }وكقوله  [ 15النساء]{ ال َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي َغيـْ
َلِبَث ِفيِهْم أَْلَف َسَنٍة ِإالَّ }وقوله  ونظائر ذلك والبيان املنفصل كقوله [ 70العنكبوت]{  مَخِْسنَي َعاماً فـَ

مع [ 70لقمان]{ َوِفَصالُُه يف َعاَمنْيِ }وقوله [ 511البقرة]{ َواْلَواِلَداُت يـُْرِضْعَن َأْوالَدُهنَّ َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ }
اد جمموع اللفظني أبن مدة احلمل ستة أشهر فأف[ 75األحقاف]{ َومَحُْلُه َوِفَصالُُه َثالثُوَن َشْهراً }قوله 

 :وكذلك قوله

(5/155) 

 
 
ُهَما السُُّدسُ } مع [ 75النساء]{ َوِإْن َكاَن رَُجٌل يُوَرُث َكالَلًة َأِو اْمَرَأٌة َوَلُه َأٌخ َأْو ُأْخٌت َفِلُكلِ  َواِحٍد ِمنـْ

ُ يـُْفِتيُكْم يف اْلَكالَلةِ }قوله  أفاد جمموع النصني العلم ابملراد من [ 716النساء]اآلية { َيْستَـْفُتوَنَك ُقِل اّلِلَّ
ُتْم }: الكاللة وأنه من ال ولد له وإن سفل وال والد له وإن عال وكذلك قوله َأْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكنـْ

{ فَارُِقوُهنَّ مبَْعُروفٍ  فَِإَذا بـََلْغَن َأَجَلُهنَّ فََأْمِسُكوُهنَّ مبَْعُروٍف َأوْ }مع قوله [ 6الطالق]{ ِمْن ُوْجدُِكمْ 
َواللَّْيِل ِإَذا َعْسَعَس َوالصُّْبِح ِإَذا }أفاد جمموع اخلطابني يف الرجعيات دون البوائن ومنه قوله [ 5الطالق]

-10املدثر]{ َكالَّ َواْلَقَمِر َواللَّْيِل ِإْذ َأْدبـََر َوالصُّْبِح ِإَذا َأْسَفرَ }مع قوله [ 71/71التكوير]{ تـَنَـفَّسَ 
فإن جمموع اخلطابني يفيدان العلم أبن الرب سببانه أقسم إبدابر هذا وإقبال هذا أو إبقبال كل [ 15

 منهما على من

(5/156) 

 
 

فسر أدبر أبنه دبر النهار أي جاء يف دبره وعسعس أبقبل فعلى هذا القول يكون اإلقسام إبقبال الليل 
ام إبدابر الليل وإقبال النهار وقد يقال وقع وإقبال النهار وعلى القول األول يكون قد وقع اإلقس

 .اإلقسام يف االثنني ابلنوعني
وأما البيان الذي حييل املتكلم عليه فكما أحال هللا سببانه وتعاىل على رسوله يف بيان ما أمر به عباده 



الرسول فال  من الصالة والزكاة واحل  وفرائض اإلسالم اليت إمنا علم مقاديرها وصفاهتا وهيئاهتا من بيان
خيرج خطاب القرلن عن هذه الوجوه ومل خياطب هللا عباده بلفظ إال وقد بني هلم مراده به أبحد هذه 
الوجوه األربعة فصار اخلطاب مع بيانه مفيدا لليقني ابملراد منه وإن مل يكن بيانه متصال به وذلك ال 

 .يعزل كالم هللا ورسوله عن إفاة العلم واليقني
إن حصول اليقني مبدلول األدلة السمعية والعلم مبراد املتكلم هبا أيسر وأظهر : واخلمسونالوجه الثامن 

 .من حصوله مبدلول األدلة العقلية

(5/151) 

 
 

فإن األدلة السمعية تدل بقصد الدال وإرادته وعلم املخاطب بذلك أيسر عليه من علمه ابقتضاء 
لطفل معرفة مراد أبويه خبطاهبما له قبل علمه ابألدلة الدليل العقلي مدلوله وهلذا كان أول ما يفعله ا

العقلية وأيضا فمن قصد تعليم غريه مقتضى الدليل العقلي مل ميكنه ذلك حىت يعرفه مدلول األلفاظ اليت 
صاغ هبا الدليل العقلي فعلمه مبدلول الدليل السمعي الدال على مقتضى الدليل العقلي أسبق إليه 

رتتيب الطبيعي املوجود يف الناس كما خياطب املعلم املتعلم ابأللفاظ الدالة على وأيسر عليه وهذا هو ال
الدليل العقلي فال بد أن يعرف مدلول تلك األلفاظ أوال مث يرتب مدلوهلا يف ذهنه ترتيبا ينت  له العلم 

أصول ابلنتيجة وليس أحد من البشر يستغين عن التعلم السمعي كيف ولدم أبوهم أول من علمه هللا 
األدلة السمعية وهي األمساء كلها وكلمه قبيال ونبأه وعلمه خبطاب الوحي مامل يعلمه مبجرد العقل 

وهكذا عميع األنبياء من ذريته علمهم ابألدلة السمعية وهي الوحي مامل يعلموه مبجرد عقوهلم وحصل 
 هلم من اليقني

(5/151) 

 
 

مامل حيصل هلم مبجرد العقل وأحيلوا هم وأممهم على والعلم ابألدلة السمعية اليت هي خطاب هللا هلم 
األدلة السمعية ومل حيالوا على العقل وهداهم هللا ابألدلة السمعية ال مبجرد العقل وأقام حجته على 

 :أممهم ابألدلة السمعية ال ابلعقل يوضبه
يوحيه امللك إىل  وهو ما اتفقت عليه أهل امللل أن النبوة خطاب مسعي بوحي: الوجه التاسع واخلمسون

النيب عن الرب تعاىل ليست جمرد معرفة احلقائق بقوة قدسية يف البشر متيز هبا عن غريه وقوة ختيل 



وختييل يتمكن هبا من التصور وحسن البصرية وقوة أتثري يتمكن هبا من التصرف يف عناصر العامل كما 
و بواسطة القياس العقلي كغريه من البشر يقول املتفلسفة ويقولون إن ما حيصل للنيب من املعارف إمنا ه

لكن هو أسرع وأكمل إدراكا للبد األوسط من غريه ويزعمون أن علم الرب كذلك والقائلون أبن 
اليقني والعلم إمنا حيصل من األدلة العقلية ال من األدلة السمعية هم هؤالء وعنهم تلقى هذا األصل 

 ومنه أخذ فهو أحد أصول الفلسفة

(5/151) 

 
 
اإلحلاد والزندقة الذي يتضمن عزل النبوات وما جاءت به الرسل عن هللا من األدلة السمعية وتولية و 

القواعد املنطقية واآلراء الفلسفية فأخذه منهم متأخرو اجلهمية فصالوا به على أهل الكتاب والسنة 
ألقوا جلباب ولقد كان قدماؤهم ال يصرحون بذلك وال يتجاسرون عليه فكشف املتأخرون القناع و 

الدين وصرحوا بعزل الوحي عن درجه واملسلمون بل وأهل امللل قاطبة يعلمون ابلضرورة أن أكمل 
التعليم تعليم هللا لصفيه لدم األمساء كلها وأكمل التكليم تكليمه سببانه لكليمه موسى وأعلى أنواع 

نبيائه بواسطة السمع وأن نسبة العلوم العلوم وأعظمها إفادة لليقني العلوم اليت ألقاها هللا سببانه إىل أ
العقلية املشرتكة بني الناس إليها أقل وأصغر من نسبة علوم العجائز واألطفال إىل تلك العلوم فبني 

العلوم احلاصلة من األدلة السمعية للرسل وأتباعهم وبني العلوم الصبيبة احلاصلة أبفكار العقالء من 
 اجلبلالتفاوت أضعاف ما بني اخلردلة إىل 

(5/164) 

 
 

العظيم فكيف النسبة بني العلوم السمعية اليقينية للرسل وأتباعهم وبني الشبه اخليالية اليت هي من جنس 
شبه السوفسطائية يف التبقيق فدعوى هؤالء املخدوعني املخادعني أن ما جاءت به األنبياء ال يفيد 

هي املفيدة لليقني من جنس دعوى فرعون  اليقني وأن تلك اهلذاي ات اليت بنوا عليها واستدلوا هبا
وقال عن موسى وما جاء به [ 51غافر]{ َما ُأرِيُكْم ِإالَّ َما َأَرى َوَما َأْهِديُكْم ِإالَّ َسِبيَل الرََّشادِ }: وقوله
َل ِديَنُكْم َأْو َأْن يُْظِهَر يف األَْرِض اْلَفَسادَ } الء من جنس فدعوى هؤ [ 56غافر]{ ِإين ِ َأَخاُف َأْن يـَُبدِ 

 .دعواه سواء وابهلل التوفيق
إن داللة األدلة السمعية على مدلوهلا من جنس داللة اآلايت املعينة على مدلوهلا وهذان : الوجه الستون



النوعان مها أكمل األدلة ومها املستلزمان للعلم ابلرب تعاىل وأمسائه وصفاته واملعاد وإثبات صدق 
 لية اليتالرسل خبالف األدلة العقلية الك

(5/167) 

 
 

طريقها صناعة املنطق فإهنا إذا صبت مقدماهتا وكانت يقينية وكانت منتجة فإمنا تنت  مطلواب كليا ال 
حيصل به إثبات رب معني وال رسول معني وال إثبات شيء من أصول اإلميان اليت ال سعادة للعبد بدوهنا 

د تقرير إمكان العامل والتخلص من الشبه الواردة فإن غاية ما عند هؤالء أن املمكن يفتقر إىل واجب فبع
على اإلمكان إمنا استفادوا إثبات وجود واجب ومعلوم أن فرعون وهامان ومنرود بن كنعان واجملوس 

والصابئة ال يشكون يف إثبات وجود واجب بل عباد األصنام أهدى من هؤالء حيث اعرتفوا برب قيوم 
باب هذه األدلة العقلية اليت تفيد اليقني مل يصلوا فيما استفادوه خالق قادر يفعل مبشيئته وقدرته وأص

هبا إىل هذا وال قريب منه بل أثبتوا وجودا واجبا وهل هو هذا الفلك أو فلك وراءه أو وجود مطلق أو 
علة أوىل أو الوجود الكلي العام الساري يف املوجودات كما قال بكل من ذلك طائفة وأما كونه هللا 

له إال هو احلي القيوم القاهر فوق عباده الذي استوى على عرشه يعلم ما ختفيه الضمائر ويرى الذي ال إ
 ويسمع

(5/165) 

 
 

ويتكلم ويكلم ويرضى ويغضب وخيلق ما يشاء فهذا ال تدل عليه مقدماهتم املنطقية وأدلتهم الكلية فال 
أدلة الرب سببانه آبايته السمعية تفيد شيئا من مطالب اإلميان املشرتكة بني أهل امللل البتة وأما 

واخللقية فهي اليت دلت عباده على توحديه وصفات كماله ونعوت جالله وصدق رسله وصبة معاد 
األبدان وقيام الناس من قبورهم إىل دار شقاوة وسعادة فلوال هذه اآلايت السمعية مل يعرفوا شيئا من 

ُفِسِهْم }: قية بقولهذلك وقد أخرب سببانه عن هذه اآلايت السمعية واخلل َسُنرِيِهْم لاَيتَِنا يف اآْلفَاِق َويف أَنـْ
فبني سببانه أنه يري [ 51فصلت]{ َحىتَّ يـَتَـبَـنيََّ هَلُْم أَنَُّه احْلَقُّ َأَومَلْ َيْكِف ِبَربِ َك أَنَُّه َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َشِهيدٌ 

ما يبني هلم به أن لايته السمعية القرلنية حق عباده من اآلايت املشهودة العيانية يف اآلفاق ويف أنفسهم 
وصدق فآايت الرب تعاىل العيانية األفقية والنفسية مستلزمة إلثبات األدلة السمعية مث داللة لايته 



السمعية اليت ال تفيد اليقني عند هؤالء أكمل داللة على املطالب اإلميانية من األدلة الكلية املؤلفة من 
 داللتها على تلك املطالب كداللة الشمس على القياسات املنطقية بل

(5/161) 

 
 

النهار وداللة ضوء الصبح علىالصباح وداللة الدخان على النار واملصنوع على الصانع وداللة النجوم 
على الطرق وحنو ذلك وهذا يبني أن أضعف أنواع األدلة هي األدلة القياسية العقلية اليت هي عند كثري 

لمني أكمل األدلة مث الدليل القياسي التمثيلي أقوى وأظهر داللة من الدليل القياسي من الفالسفة واملتك
الشمويل خالف ما يدعيه املنطقيون ومن اتبعهم فأدلة هؤالء هي لخر املراتب وأضعفها وأدلة القرلن يف 

ابن أعلى مراتب األدلة وأشدها ارتباطا مبدلوهلا واستلزاما له خالف ملن عكس ذلك كابن سينا و 
 .اخلطيب واآلمدي وأشباههم

 فداللة املقال أكمل من داللة احلال وداللة احلال املعينة

(5/160) 

 
 

أكمل من الداللة الكلية املنطقية وداللة كالم هللا أكمل من داللة كل كالم وإفادته اليقني فوق إفادة  
كل دليل عقلي ملدلوله فقول من   كل دليل اليقني مبدلوله وداللة لايته العيانية على مدلوهلا فوق إفادة

قال إهنا ال تفيد اليقني مبكدلوهلا ألهنا أدلة لفظية واألدلة العقلية ال تفيد لكوهنا أمثاال جزئية ال أقيسة  
كلية فيسمون لايته السمعية أدلة لفظية ولايته العيانية متثيالت جزئية ويقولون هذا متثيل ال دليل ويف 

لي فقول هؤالء قلب للبقائق وعكس ملا فطر هللا عليه عباده وقدح يف األول هذا دليل لفظي ال عق
املعلوم قطعا ويقينا ابلشبه اخليالية واألقيسة املنطقية وقد أفسدوا من الفطر وغريوها عما فطرت عليه 
خالئق ال حيصيهم إال هللا وهؤالء للملل مبنزل السوس يف اخلشب والثياب وغريمها وهلذا مساهم أنصار 

ورسوله سوس امللل وإذا شئت أن تعرف حقيقة األمر فانظر إىل أهل األدلة السمعية وأهل األدلة  هللا
املنطقية العقلية ووازن بني معارف هؤالء وعلومهم وإمياهنم وهدايتهم ونفع اخللق هبم وسريهتم وبني علوم 

من العقل والدين خروج أولئك ومعارفهم وسريهتم وضرر اخللق هبم وإخراجهم ملن أنشبوا خمالبهم فيه 
 .الشعرة من العجني



(5/165) 

 
 

الوجه احلادي والستون إنه من أعظم احملال أن يكون املصنفون يف عميع العلوم قد بينوا مرادهم وعلم 
الناس مرادهم منها يقينا سواء كان ذلك املعلوم مطابقا للبق أو غري مطابق له ويكون هللا ورسوله مل 

 تيقنت األمة إىل اآلن ما أراد بكالمه فهذا ال يقوله إال من هو من أجهل الناس يبني مراده بكالمه وال
ابهلل ورسوله وكالمه وحنن ال ننكر أن يف أرابب املعقوالت من هو يف غاية البعد عن معرفة هللا ورسوله 

سوء ظنه به وما جاء به وأنه مل حيصل له اليقني من كالم هللا ورسوله وذلك لبعده منه وعدم الثقة به و 
واعتقاده أن كالمه خطابة ال برهان وإنه ختييل خيل به إىل النفوس وشبه هلا األمور العقلية وأخرجها يف 
الصور احملسوسة وأن القرلن إمنا هو خطاب للعرب اجلهال الذين هم من أجهل األمم ابلعلوم واحلقائق 

لطريق الربهانية العقلية احلكمية وأن طريق وأهنم مل متكن دعوهتم إال ابلطريق اخلطابية التخييلية ال اب
احلكمة والربهان هي طرق الفالسفة واملنطقيني والصابئة وأتباعهم فال ريب أن القرلن يف حق مثل هذا 

 :ال يفيده اليقني بل هو عمى عليه وضالل يف حقه كما قال تعاىل

(5/166) 

 
 
ٌر َوُهَو َعلَْيِهْم َعمًى ُأولَِئَك يـَُناَدْوَن ِمْن ُقْل ُهَو لِلَِّذيَن لَمُنوا ُهدًى َوِشَفاٌء َوالَّ } ِذيَن ال يـُْؤِمُنوَن يف لَذاهِنِْم َوقـْ

قال جماهد بعيد من قلوهبم فهم ما يتلى عليهم وقال الفراء تقول للرجل [ 00فصلت]{ َمَكاٍن بَِعيدٍ 
سمعون وال يفهمون الذي ال يفهم كالمك أنت تنادي من مكان بعيد وقال صاحب النظم أي أهنم ال ي

كما أن من دعي من مكان بعيد مل يسمع ومل يفهم وهذا حال هؤالء الذين ال يستفيدون من كالم هللا 
ورسوله يقينا وال علما وهذه أيضا حال اجلهال ومن نشأ ابلبوادي ومن ال فهم له من أهل البله والبالدة 

ه علما وال يقينا فقول القائل األدلة اللفظية ال وأمثال هؤالء فإن هؤالء ال يستفيدون من كالم هللا ورسول
تفيد اليقني مل يذكر املفعول بل حذفه فإن أراد أهنا ال تفيد اليقني هلاتني الطائفتني فصدق وإن أراد أهنا 
ال تفيده للراسخني يف العلم وأهل الذكاء الذين هم أحسن الناس قصودا وأصبهم أذها ا فقد كذب 

 استفادوا عليهم وهبتهم فإهنم قد

(5/161) 

 
 



منها من اليقني مامل يستفده أهل منطق اليو ان وأتباع الفالسفة وأفراخ الصابئة وورثة املالحدة وأوقاح 
اجلهمية من قواعدهم الباطلة فدعواهم أهنم مل يستفيدوا منها يقينا مكابرة هلم يف األمور الوجدانية 

 .احلاصلة هلم
ا قيل هلم ال يلزم من ذلك أن ال تفيد اليقني ألهل العلم واإلميان وقد وإن قالوا حنن مل نستفد منها يقين

َوقَاُلوا قـُُلوبـَُنا يف َأِكنٍَّة ممَّا }: قال من مل يستفد العلم واليقني من القرلن للنيب ما حكاه هللا عنهم بقوله
ومل مينع هذا ارتفاع هذه املوانع [ 5فصلت]{ ابٌ َتْدُعو َا ِإلَْيِه َويف لَذانَِنا َوقْـٌر َوِمْن بـَْيِنَنا َوبـَْيِنَك ِحجَ 

 .واستفادة اهلدى واليقني يف حق املؤمنني املصدقني بل كان يف حقهم هدى وشفاء
 :وإن قال هي ال تفيد اليقني يف نفسها وليست موضعا لذلك فهذا غاية البهت واإلحلاد يوضبه

أتريدون ابألدلة اللفظية جنس كالم بين لدم الوجه الثاين والستون أن يقال هلم ما تريدون هبذا النفي 
 الدال على مرادهم يف اخلطاب والتصنيف وغريه أو كالم هللا ورسوله وهل مرادكم هبذا

(5/161) 

 
 

وهل املراد أنه ال . السلب أن شيئا منها ال يفيد اليقني أو أن جمموعها ال يفيده وإن أفاده بعضها
الناس كلهم ال يستفيدون منها اليقني بل يستفيده بعضهم دون يستفيد أحد منها اليقني البتة أو أن 

 .البعض
وهل املراد هبا ال تفيد اليقني مبراد املتكلم هبا أو ال تفيد اليقني بثبوت ما أخرب بثبوته ونفي ما أخرب بنفيه 

إن أحدا من وإن تيقنا مراده فهما مقامان والفرق بينهما معلوم فهذه مثانية تقادير فبينوا مرادكم منها ف
 .العقالء ال ميكنه أن ينفي حصول اليقني منها على هذه التقادير كلها

وإذا كان املراد نفي اليقني على بعض التقادير املذكورة فبينوه ابلدعوى ليتوارد النفي واإلثبات على حمل 
 يف ابب معرفة واحد والظاهر وهللا أعلم أنكم تريدون أن كالم هللا ورسوله ال يستفاد منه علم وال يقني

هللا وأمسائه وصفاته وأفعاله وإثبات مالئكته وصفاهتم وأنواعهم وإذا مل يفد اليقني يف ذلك وهو أعظم 
 أقسام القرلن وأظهرها وأكثرها ورودا فيه فكيف يفيد يف ابب املعاد واألحكام كما تقدم تقريره

احلقيقة وإن أقر هبا صاحبه بلسانه بل  إن هذا القانون مضمونه جبد الرسالة يف: الوجه الثالث والستون
 مضمونه إن ترك الناس بال رسول

(5/161) 



 

يرسل إليهم خري من أن يرسل إليهم رسول وإن الرسل مل يهتد هبم أحد يف أصول الدين بل ضل هبم 
الناس وذلك أن القرلن على ما اعتقده أرابب هذا القانون ال يستفاد منه علم وال حجة بل إذا علمنا 

عقولنا سببا اعتقد اه مث نظر ا يف القرلن فإن كان موافقا لذلك أقرر اه على ظاهره لكونه معلوما بذلك ب
الدليل العقلي الذي استفد اه به ال بكون الرسول أخرب به وإن كان ظاهره خمالفا ملا عرفناه واستنبطناه 

التفويض فأي فائدة حصلت إذا بعقولنا اتبعنا العقل وسلكنا يف السمع طريقة التأويل أو اإلعراض و 
إبخبار الرسول بل مضمون ذلك أ ا حصلنا على العناء الطويل الستخراج وجوه التأويالت املستلزمة أو 

التعرض العتقاد الباطل والضالل حبمل الكالم على ظاهره فكانت األدلة اللفظية مقتضية لضالل 
هلؤالء وهؤالء ومن العجب اعرتاف أرابب هذا هؤالء ولعناء أولئك فأين اهلدى والشفاء الذي حصل هبا 

القانون هبذا وجواهبم عنه جبواب أهل اإلحلاد وهو أن املخاطبني مل يكونوا يفهمون احلقائق فضربت هلم 
 .األمثال من غري أن يكون املخرب اثبتا يف نفس األمر فراجع كتب القوم جتد ذلك فيها

(5/114) 

 
 

هذا القانون يف قول خمتلف يؤفك عنه من أفك فتارة يقولون حنن إن أصباب : الوجه الرابع والستون
نعلم انتفاء الظاهر قطعا وأنه غري املراد وإن كنا ال نعلم عني املراد واترة يقولون بل الرسول خاطب 

اخللق خطااب عمهوراي يوافق ما عندهم وما ألفوه ولو خاطبهم إبثبات موجود ال داخل العامل وال خارجه 
وال يكلم وال يرى عيا ا وال يشار إليه لقالوا هذه صفات معدوم ال موجود فوقعوا يف التعطيل  وال يتكلم

 .فكان األصلح أن َييت أبلفاظ دالة على ما يناسب ما حنلوه وألفوه فيخلصهم من التعطيل
لظاهر فكيف جيمع هذا القول وقوهلم إن الظاهر غري مراد فإن كان قد أراد منهم الظاهر بطل قوهلم إن ا

غري مراد وإن أراد منهم التأويل يبطل قوهلم إنه قصد خطاهبم مبا خييل إليهم ويتمكنون معه من إثبات 
الصانع ويتخلصون من التعطيل فأي تناقض أشد من هذا فإن اراد الظاهر فقد أراد عندكم إفهام 

الغرض الذي ذكرمتوه ومل  الباطل الذي دل عليه لفظه وإن مل يرد الظاهر بل أراد منهم التأويل مل حيصل
 فهما طريقتان ابطلتان مضاداتن لقصد الرسالة هؤالء. خيلصوا من التعطيل وهذا ال حيلة لكم يف دفعه

(5/117) 

 
 



يقولون أراد منهم أن يتخيلوا ما ينفعهم وإن مل يكن حقا يف نفس األمر وأصباب التأويل يقولون أراد 
ونصه واترة يقولون أراد منهم أتويل النصوص واترة يقولون  منهم ضد ذلك املعىن الذي دل عليه كالمه

أراد منهم تفويضها وقد نزه هللا رسوله عن أن يريد املعاين الباطلة أو يقصر يف بيان ما أراده فإن األول  
كذب وتدليس وتلبيس والثاين تقصري يف البيان وإذا كان الرسول منزها عن هذا وهذا فالرب تعاىل أوىل 

 .ن األمرينبتنزيهه ع
 .وقد قام الدليل القطعي على تنزيه هللا ورسوله عن ذلك فال يقدح فيه ابلشبه اخليالية الفاسدة

إن هللا سببانه قسم األدلة السمعية إىل قسمني حمكم ومتشابه وجعل احملكم : الوجه اخلامس والستون
د إىل احملكم وقد اتفق املسلمون أصال للمتشابه وأما له يرد إليه فما خالف ظاهر احملكم فهو متشابه ير 

على هذا وأن احملكم هو األصل واملتشابه مردود إليه وأصباب هذا القانون جعلوا األصل احملكم ما 
يدعونه من العقليات وجعلوا القرلن كله مردودا إليه فما خالفه فهو متشابه وما وافقه فهو احملكم ومل 

 يبق

(5/115) 

 
 

 .حمكم يرد إليه املتشابه وال هو أم الكتاب وأصلهعند أهل القانون يف القرلن 
الوجه السادس والستون إنه على قول أرابب القانون ال سبيل ألحد أن يعرف أن شيئا من القرلن حمكم 
فإن ذلك إمنا يعرف إذا حصل اليقني ابنتفاء املعارض العقلي وهذا النفي غري معلوم إذ غاية ما ميكن 

 .العلم ابنتفائهانتفاء العلم ابملعارض ال 
فإن قلتم حنن نقول إن صرف اللفظ عن ظاهره وإخراجه عن كونه حمكما ال جيوز إال عند قيام الدليل 
العقلي القطعي على أن ظاهره حمال ممتنع قيل وأنتم تقولون مع ذلك إن محله على ظاهره ال جيب إال 

ي مل جيزم بثبوته فاملعتمد إذا عندكم يف إذا قام الدليل العقلي على أن ظاهره حق فما مل يعضده دليل عقل
النفي واإلثبات على الدليل العقلي والقرلن عدمي التأثري ال جيزم بنفي ما نفاه وال إبثبات ما أثبته وهذا 

 .قول من مل يؤمن مبا أنزل هللا من الكتاب وال مبا أرسل به الرسول
أن األدلة اللفظية تفيد ظنا غالبا وإن مل  إن أصباب القانون ال ميكنهم إنكار: الوجه السابع والستون

 تفدهم يقينا وما عندهم مما يسمونه أدلة عقلية على نفي ما دل عليه القرلن والسنة من الصفات

(5/111) 



 

إمنا هي أقوال ابطلة ال تفيد عند التبقيق ال علما وال ظنا بل جهال مركبا يظن صاحبها أن معه علما 
َكَسَراٍب ِبِقيَعٍة حَيَْسُبُه }: ي يف العلوم كأعمال من خالف الرسل يف األعمالوإمنا معه اجلهل املركب فه

ُ َسرِيُع  [ 11النور]{ احلَِْسابِ الظَّْمآُن َماًء َحىتَّ ِإَذا َجاَءُه مَلْ جيَِْدُه َشْيئاً َوَوَجَد اّلِلََّ ِعْنَدُه فـََوفَّاُه ِحَسابَُه َواّلِلَّ
وال ريب أن الظن املستفاد من األدلة السمعية خري من هذا  فهذا مثل أعمال هؤالء وعلوم أولئك

اجلهل املركب إال أن يقول أرابب القانون إن األدلة اللفظية ال يستفاد منها علم وال ظن البتة وال يبتعد 
وهم يقولون إن ظاهرها ابطل وتشبيه وجتسيم وإذا انتهى األمر إىل هنا انتقلنا إىل إثبات . هذا من قوهلم

 .ا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فإن زاعم ذلك غري مقر برسالته يف نفس األمر كما تقدم وهللا أعلمأن دمحم
إن هذا يتضمن القدح يف أعظم لايت الرب الدالة على ربوبيته وحكمته وجبد : الوجه الثامن والستون

 .ما هو من أعظم نعمه على عباده

(5/110) 

 
 

َسبِ ِح اْسَم رَبِ َك }: من لايت ربوبيته اهلداية العامة خللقه كما قال أما األول فألن هللا سببانه جعل
قَاَل َفَمْن رَبُُّكَما }وقال فرعون ملوسى [ 7-1األعلى]{ اأْلَْعَلى الَِّذي َخَلَق َفَسوَّى َوالَِّذي َقدََّر فـََهَدى

فهدى كل نفس جللب ما [ 01,  54طه]{ َهَدىاَي ُموَسى قَاَل رَبُـَّنا الَِّذي َأْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُه مثَّ 
يصلبها وينفعها ودفع ما يضرها ويفسدها وخص النوع اإلنساين أبنواع أخر من اهلداية اليت يعرفها 
ويتمكن من النطق هبا هلداية غريه ومن أعلى أنواع هذا اهلدى هدى البيان والداللة وتعريف اإلنسان 

هو بصفة النطق اليت هي أظهر ما يف اإلنسان ولذلك شبه هللا ومعرفته مراده ومراد غريه وذلك إمنا 
{ فـََوَربِ  السََّماِء َواأَلْرِض ِإنَُّه حَلَقٌّ ِمْثَل َما أَنَُّكْم تـَْنِطُقونَ }: سببانه هبا ما أخرب به من الغيب فقال

 [ .51الذارايت]

(5/115) 

 
 

ا مييز عن سائر احليوان بكمال هذه القوة وأما أن ذلك من أعظم نعم هللا على عباده فألن اإلنسان إمن
 .ومتامها فيه واقتداره منها على مامل تقتدر عليه احليوا ات العجم

الرَّمْحَُن َعلََّم اْلُقْرلَن َخَلَق }: ولذلك عدد ذلك من نعمه على عباده يف عملة ما أنعم به عليهم فقال



ْنَساَن َعلََّمُه اْلبَـَيانَ  ْنَساَن َما مَلْ }وقال [ 7-0الرمحن]{ اأْلِ َرْأ َورَبَُّك اأْلَْكَرُم الَِّذي َعلََّم اِبْلَقَلِم َعلََّم اأْلِ اقـْ
َناُه النَّْجَدْينِ }: وقال[ 1-5اقرأ]{ يـَْعَلمْ  نَـنْيِ َوِلَسا اً َوَشَفتَـنْيِ َوَهَديـْ [ 1-74البلد]{ َأمَلْ جَنَْعْل َلُه َعيـْ

 .دح يف أعظم لايت هللا وجبد ملا هو من أعظم نعمهفإنكار حصول العلم واليقني من كالم املتكلم ق
وكنا نظن أن قائل ذلك أراد أن بعض األدلة اللفظية ال تفيد العلم واليقني حىت رأيناه قد صرح أبن شيئا 

 .منها ال يفيد اليقني البتة وال قدح يف لايته وال جبد لنعمه أبلغ من ذلك

(5/116) 

 
 

ول الذي قاله أصباب القانون مل يعرف عن طائفة من طوائف بين إن هذا الق: الوجه التاسع والستون
لدم ال طوائف املسلمني وال اليهود وال النصارى وال أحد من أهل امللل وال طوائف األطباء وال النباة 
وال أهل اللغة وال أهل املعاين والبيان وال غريهم قبل هؤالء وذلك لظهور العلم بفساده فإنه يقدح فيما 

العلوم الضرورية جلميع اخللق فإن بين لدم يتخاطبون ويكلم بعضهم بعضا خماطبة ومكاتبة وقد  هو أظهر
أنطق هللا سببانه بعض اجلمادات وبعض أنواع احليوا ات مبثل نطق بين لدم فلم يسرتب سامع ذلك 

 .النطق يف حصول العلم واليقني به بل كان ذلك عنده من أعظم العلوم الضرورية
اَي أَيُـَّها النَّْمُل اْدُخُلوا َمَساِكَنُكْم ال حَيِْطَمنَُّكْم ُسَلْيَماُن َوُجُنوُدُه َوُهْم ال }ة ألمة النمل فقالت النمل

فلم يشك النمل وال سليمان يف مرادها وفهموه يقينا وملا علم سليمان مرادها [ 71النمل]{ َيْشُعُرونَ 
فبصل للهدهد العلم اليقيين مبراد سليمان من  يقينا تبسم ضاحكا منه وخاطب اهلدهد وخاطبه اهلدهد 

 كالمه وحصل لسليمان ذلك من كالم

(5/111) 

 
 

اهلدهد وذهب اهلدهد بكتاب سليمان ملا حصل له اليقني من كالمه وأرسل سليمان اهلدهد والكتاب 
 .وفعل ما حكى هللا ملا حصل له اليقني مبراد اهلدهد من كالمه

مع داود وعلم سليمان منطق الطري ومسع الصبابة تسبيح الطعام مع  وأنطق سببانه اجلبال ابلتسبيح
 رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ومسع رسوله تسليم احلجر عليه أفيقول مؤمن أو عاقل إن اليقني مل يكن

(5/111) 



 

حيصل للسامع بشيء من مدلول هذا الكالم فعلم أن هذا القول يف غاية السفسطة وجمد احلقائق وقلبها 
 .وإفساد العقول والفطر

 إن حاصل كالم أرابب القانون يدور على ثالث مقدمات: الوجه السبعون
 إن العلم مبراد املتكلم موقوف على حصول العلم مبا يدل على مراده: األوىل
 إنه ال سبيل إىل العلم مبراده إال ابنتفاء هذه األمور العشرة: الثانية
نتفائها فهذه ثالث مقدمات األوىل منها صادقة واألخراين كاذبتان أما إنه ال سبيل إىل العلم اب: الثالثة

املقدمة األوىل فصبيبة والعلم مبراد املتكلم كثريا ما يكون علما اضطراراي كالعلم مبخرب األخبار املتواترة 
 فإن اإلنسان إذا مسع خمربا خيرب أبمر حصل عنده ظن مث يقوى ابملخرب اآلخر حىت يصري علما ضروراي

 فكذلك إذا مسع كالم املتكلم فقد يعلم مراده ابتداء ابلضرورة وقد يظنه مث يتكرر كالم املتكلم

(5/111) 

 
 

 .أو يتكرر مساعه له وملا يدل على مراده فيصري علمه مبراده ضروراي
وقد يكون الكالم ابملراد استدالال نظراي وحينئذ فقد يتوقف على مقدمة واحدة وقد يتوقف على 

 أو أكثر حبسب حاجة السامع وما عنده من القوة القريبة والبعيدة وسرعة إدراكه وبطئه وقلة مقدمتني
حتصيله وكثرته وحضور ذهنه وغيبته وكمال بيان املتكلم وضعفه فدعوى املدعي أن كل استدالل بدليل 

 .لفظي فإنه يتوقف على عشر مقدمات فهذا ابطل قطعا
نية فإن عامة املقدمات اليت يتوقف عليها فهم مراد املتكلم وأبطل منه دعواه أن كل مقدمة فهي ظ

 .قطعية يف الغالب
وأبطل من ذلك دعواه أنه ال يعلم املراد إال بعد العلم ابنتفاء الدليل الدال على نقيضه فإن هذا ابطل 

راد قطعا إذ من املعلوم أن العلم بثبوت أحد الضدين ينفي العلم بثبوت الضد اآلخر فنفس العلم ابمل
 .ينفي كل احتمال يناقضه

 وهكذا الكالم يف نفي املعارض العقلي والسمعي فإنه

(5/114) 

 
 



وإذا علم ثبوت . إذا علم املراد علم قطعا أنه ال ينفيه دليل لخر ال عقلي وال مسعي ألن ذلك نقيض له
كالم هللا ورسوله   الشيء علم انتفاء نقيضه وحينئذ فينقلب هذا القانون عليهم أبن نقول العلم مبدلول

 .علم يقيين قطعي ال حيتمل النقيض فنبن نستدل على بطالن كل ما خيالفه ويناقضه بثبوت العلم به
فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الضد االخر وحينئذ فيقطع ببطالن كل شبهة عقلية تناقض مدلول  

 .كالم هللا ورسوله وإن مل ينظر فيها على التفصيل
ظيم أصح من قانوهنم وأقرب إىل العقل واإلميان وتصديق الرسل وإقرار كالم هللا ورسوله وهذا األصل الع

 .على حقيقته وما يظهر منه يوضبه
وهو أن أرابب هذا القانون الذي منعهم استفادة اليقني من كالم هللا ورسوله : الوجه احلادي والسبعون

سفة مع شدة اعتنائهم ابملعقوالت أشد مضطربون يف العقل الذي يعارض النقل أشد اضطراب فالفال
 الناس اضطرااب يف هذا الباب من طوائف أهل امللل ومن أراد معرفة ذلك فليقف على مقاالهتم يف

(5/117) 

 
 

كتب أهل املقاالت كاملقاالت الكبري لألشعري واآلراء والداي ات للنوخبيت وغري ذلك وأما املتكلمون 
اضطراب يف العامل فتأمل اختالف فرق الشيعة واخلوارج واملعتزلة فاضطراهبم يف هذا الباب من أشد 

وقد ذكرها أبو احلسن األشعري يف كتاب . وطوائف أهل الكالم ومقاالهتم املذكورة يف كتب املقاالت
 مقاالت

(5/115) 

 
 

املصلني وغريه ممن صنف يف املقاالت وكل منهم يدعي أن صريح العقل معه وأن خمالفه قد خرج عن 
يح العقل فنبن نصدق عميعهم ونبطل عقل كل فرقة بعقل الفرقة األخرى مث نقول للجميع بعقل صر 

من منكم يوزن كالم هللا ورسوله وأي عقولكم جتعل معيارا له فما وافقه قبل وأقر على ظاهره وما خالفه 
 .رد أو أول أو فوض

ورسوله لليقني على العلم بعدم  وأي عقولكم هو إحدى املقدمات العشر اليت تتوقف إفادة كالم هللا
 معارضته له أعقل أرسطو وشيعته



(5/111) 

 
 

 ....................أم عقل أفالطون وشيعته أم فيثاغورس أم أنبادقليس

(5/110) 

 
 

 أم سقراط أم اتمسطيوس أم اإلسكندر بن فيلبس أم عقل الفارايب أم عقل جهم بن

(5/115) 

 
 

 لعالف أم عقل اجلبائي أم عقل بشر املريسي أم عقلصفوان أم عقل النظام أم عقل ا

(5/116) 

 
 

 اإلسكايف أم عقل حسني النجار أم أيب يعقوب الشبام أم أيب احلسني اخلياط أم أيب القاسم

(5/111) 

 
 

 البلخي أم مثامة بن أشرس أم جعفر بن مبشر أم جعفر بن حرب أم أيب احلسني الصاحلي

(5/111) 

 
 

 ي أم أيب معاذ التومين أم معمر بن عباد أم هشام الفوطي أم عباد بن سليمانأم أيب احلسني البصر 

(5/111) 

 
 



أم ترضون بعقول املتأخرين الذين هذبوا العقليات وحمضوا زبدهتا واختاروا لنفوسهم ومل يرضوا بعقول 
وأنتم  سائر من تقدمهم فهذا أفضلهم عندكم دمحم بن عمر الرازي فبأي معقوالته تزنون نصوص الوحي

ترون اضطرابه فيها يف كتبه أشد االضطراب فال يثبت على قول فعينوا لنا عقال واحدا من معقوالته 
 .ثبت عليه مث اجعلوه ميزا ا

أم ترضون بعقل نصري الشرك والكفر واإلحلاد الطوسي فإن له عقال لخر خالف فيه سلفه من امللبدين 
 .ومل يوافق فيه أتباع الرسل

 لقرامطة والباطنية واإلمساعيليةأم ترضون عقول ا

(5/114) 

 
 

أم عقول االحتادية القائلني بوحدة الوجود فكل هؤالء وأضعافهم وأضعاف أضعافهم يدعي أن املعقول 
الصريح معه وأن خمالفيه خرجوا عن صريح املعقول وهذه عقوهلم تنادي عليهم يف كتبهم وكتب الناقلني 

لسامع عقال عقال وقد عرضها املعتنون بذكر املقاالت فاعمعوها إن عنهم ولوال اإلطالة لعرضناها على ا
استطعتم أو خذوا منها عقال واجعلوه ميزا ا لنصوص الوحي وما جاءت به الرسل وعيارا على ذلك مث 
اعذروا بعد من قدم كتاب هللا وسنة رسوله الذي يسمونه األدلة اللفظية على هذه العقول املضطربة 

أهلها وشهادة أنصار هللا ورسوله عليها وقال إن كتاب هللا وسنة رسوله يفيد العلم  املتناقضة بشهادة
واليقني وهذه العقول املضطربة املتناقضة إمنا تفيد الشكوك واحلرية والريب واجلهل املركب فإذا تعارض 

 وحط النقل وهذه العقول أخذ ابلنقل الصريح ورمي هبذه العقول حتت األقدام وحطت حيث حطها هللا
 .أصباهبا

إن هللا سببانه دعى إىل تدبر كتابه وتعقله وتفهمه وذم الذين ال يفهمونه وال : الوجه الثاين والسبعون
ُهْم َمْن َيْسَتِمُع ِإلَْيَك َحىتَّ ِإَذا َخَرُجوا }: يعقلونه وأسجل عليهم ابلكفر والنفاق فقال عن املنافقني َوِمنـْ

ُ َعَلى قـُُلوهِبِْم َواتَـّبَـُعوا َأْهَواَءُهمْ  ِمْن ِعْنِدَك قَاُلوا لِلَِّذينَ  { ُأوتُوا اْلِعْلَم َماَذا قَاَل لنِفاً ُأولَِئَك الَِّذيَن طََبَع اّلِلَّ
 [ .76دمحم]
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ُهْم َمْن َيْسَتِمُع ِإلَْيَك َوَجَعْلَنا َعَلى قـُُلوهِبِْم َأِكنًَّة َأْن يـَْفَقُهوهُ }وقال  ُهْم َمْن }ل وقا[ 55األنعام]{ َوِمنـْ َوِمنـْ
ُهْم أُمِ يُّوَن ال يـَْعَلُموَن }وقال [ 05يونس]{ َيْسَتِمُعوَن ِإلَْيَك َأفَأَْنَت ُتْسِمُع الصُّمَّ َوَلْو َكانُوا ال يـَْعِقُلونَ  َوِمنـْ

ه ال يستفاد منهما فالقائل إن كتاب هللا وسنة رسول[ 11البقرة]{ اْلِكَتاَب ِإالَّ َأَماينَّ َوِإْن ُهْم ِإالَّ َيظُنُّونَ 
يقني من جنس هؤالء ال فرق بينهم وبينه وأما من يستفيد منهما العلم واليقني فهم الذين قال هللا فيهم 

وهؤالء يرونه غري مفيد وقد  [ 6سبأ]{ َويـََرى الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم الَِّذي أُْنِزَل ِإلَْيَك ِمْن رَبِ َك ُهَو احْلَق  }
َا يـََتذَكَُّر }يقني بقوله كشف سببانه حال الفر  َا أُْنِزَل ِإلَْيَك ِمْن رَبِ َك احْلَقُّ َكَمْن ُهَو َأْعَمى ِإمنَّ َأَفَمْن يـَْعَلُم َأمنَّ

 [ .71الرعد]{ ُأوُلو األَْلَبابِ 
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 [50هود]{ ِن َمَثالً َأَفال َتذَكَُّرونَ َمَثُل اْلَفرِيَقنْيِ َكاأَلْعَمى َواأَلَصمِ  َواْلَبِصرِي َوالسَِّميِع َهْل َيْسَتِوايَ }وقال 
 إن أدلة القرلن والسنة اليت يسميها هؤالء األدلة اللفظية نوعان: الوجه الثالث والسبعون
 أحدمها يدل مبجرد اخلرب

والثاين يدل بطريق التنبيه واإلرشاد على الدليل العقلي والقرلن مملوء من ذكر األدلة العقلية اليت هي 
دالة عليه وعلى ربوبيته ووحدانيته وعلمه وقدرته وحكمته ورمحته فآايته العيانية املشهودة يف لايت هللا ال

خلقه تدل على صدق النوع األول وهو جمرد اخلرب فلم يتجرد إخباره سببانه عن لايت تدل على 
هدى صدقها بل قد بني لعباده يف كتابه من الرباهني الدالة على صدقه وصدق رسوله ما فيه شفاء و 

وكفاية فقول القائل إن تلك األدلة ال تفيد اليقني إن أراد به النوع املتضمن لذكر األدلة العقلية العيانية 
 فهذا من أعظم البهت والوقاحة واملكابرة فإن لايت هللا اليت جعلها أدلة
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وإن أراد به . أبدا وحججا على وجوده ووحدانيته وصفات كماله إن مل تفد يقينا مل يفد دليل مبدلول
النوع األول الدال مبجرد اخلرب فقد أقام سببانه األدلة القطعية والرباهني اليقينية على ثبوته فلم حيل 
 .عباده فيه على خرب جمرد ال يستفيدون ثبوته إال من اخلرب نفسه دون الدليل الدال على صدق اخلرب

ه بل هو األدلة املتعددة الدالة على التوحيد وهذا غري الدليل العام الدال على صدقه فيما أخرب ب
وإثبات الصفات والنبوات واملعاد وأصول اإلميان فال جتد كتااب قد تضمن من الرباهني واألدلة العقلية 



فَِبَأيِ  َحِديٍث بـَْعَد اّلِلَِّ }: على هذه املطالب ما تضمنه القرلن فأدلته لفظية عقلية فإن مل يفد اليقني
 [6اجلاثية]{ ِمُنونَ َولاَيتِِه يـُؤْ 

 انتهى اجلزء الثاين ويليه اجلزء الثالث وأوله فصل فهذا الطاغوت األول
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 اجمللد الثالث
الفصل الرابع والعشرون يف ذكر الطواغيت األربع اليت هدم هبا أصباب التأويل الباطل معاقل الدين 

 (اتبع)وانتهكوا هبا حرمة القرلن وحموا هبا رسوم اإلميان 
 إذا تعارض العقل ونصوص الوحي أخذ ا ابلعقل ومل نلتفت إىل الوحي: الطاغوت الثاين

... 
 فصل

فهذا الطاغوت األول وهو قوهلم إن األدلة اللفظية ال تفيد اليقني فإن قيل فقد دل القرلن على أن فيه 
صفات فلو أفادت اليقني حمكما ومتشاهبا ومعلوم أن املتشابه هو الذي يشبه املراد به بغريه وهو لايت ال

 .مل تكن متشاهبة
 قيل هذا السؤال مبين على ثالث مقدمات

 أن القرلن متضمن للمتشابه: أحدها
 أن املتشابه هو لايت الصفات: الثانية
 .أن املتشابه ال ميكن حصول العلم واليقني مبعناه: الثالثة

اليت نصبوها هلدم معاقل الدين وسنفرد الكالم على هذا بفصل مستقل بعد كسر الطواغيت األربعة 
ونبني معىن احملكم مبعناه ونبني أن لايت الصفات حمكمة فإهنا من أبني الكتاب إحكاما وإن ما تضمنته 

 .من اإلحكام أعظم مما تضمنه ما عداها بعون هللا وتوفيقه
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 فصل
ل ألنه ال ميكن اجلمع بينهما وهو قوهلم إن تعارض العقل والنقل وجب تقدمي العق: يف الطاغوت الثاين



وال إبطاهلما وال تقدمي النقل ألن العقل أصل النقل فلو قدمنا عليه النقل لبطل العقل وهو أصل النقل 
فلزم بطالن النقل فيلزم من تقدمي النقل بطالن العقل والنقل فتعني القسم الرابع وهو تقدمي العقل فهذا 

 ثالث مقدمات الطاغوت لخو ذلك القانون فهو مبين على
 ثبوت التعارض بني العقل والنقل: األوىل
 .احنصار التقسيم يف األقسام األربعة اليت ذكرت فيه: الثانية
 .بطالن األقسام الثالثة ليتعني ثبوت الرابع: الثالثة

وقد أشفى شيخ اإلسالم يف هذا الباب مبا ال مزيد عليه وبني بطالن هذه الشبهة وكسر هذا الطاغوت 
 يف
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كتابه الكبري وحنن نشري إىل كلمات يسرية هي قطرة من حبره يتضمن كسره ودحضه وذلك يظهر من 
 وجوه

إن هذا التقسيم ابطل من أصله والتقسيم الصبيح أن يقال إذا تعارض دليالن مسعيان أو : الوجه األول
أن يكون أحدمها قطعيا واآلخر عقليان أو مسعي وعقلي فإما أن يكو ا قطعيني وإما أن يكو ا ظنيني وإما 

 .ظنيا
فأما القطعيان فال ميكن تعارضهما يف األقسام الثالثة ألن الدليل القطعي هو الذي يستلزم مدلوله قطعا 

 .فلو تعارضا لزم اجلمع بني النقيضني وهذا ال يشك فيه أحد من العقالء
عمعيا ظنني صر ا إىل الرتجيح ووجب وإن كان أحدمها قطعيا واآلخر ظنيا تعني تقدمي القطعي سواء كان 

 .تقدمي الراجح منهما مسعيا كان أو عقليا
 .فهذا تقسيم واضح متفق على مضمونه بني العقالء
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فأما إثبات التعارض بني الدليل العقلي والسمعي واجلزم بتقدمي العقلي مطلقا فخطأ واضح معلوم 
إذا تعارض العقل والنقل فإما أن يريد به القطعيني فال نسلم  إن قوله: الوجه الثاين. الفساد عند العقالء

إمكان التعارض وإما أن يريد به الظنيني فالتقدمي للراجح مطلقا وإما أن يريد ما يكون أحدمها قطعيا 



واآلخر ظنيا فالقطعي هو املقدم مطلقا فإذا قدر أن العقلي هو القطعي كان تقدميه ألنه قطعي ال ألنه 
أن تقدمي العقلي مطلقا خطأ وأن جعل جهة الرتجيح كونه عقليا خطأ وأن جعل سبب عقلي فعلم 

 .التأخري واالطراح كونه نقليا خطأ
إ ا ال نسلم احنصار القسمة فيما ذكره من األقسام األربعة إذ من املمكن أن يقال تقدم : الوجه الثالث

ه ال بد من تقدمي العقل مطلقا أو السمع العقلي اترة والسمعي اترة فأيهما كان قطعيا قدم فدعواه أن
مطلقا أو اعتبار الدليلني معا أو إلغائهما معا دعوى كاذبة بل ههنا قسم غري هذه األقسام وهو احلق 

 .وهو ما ذكر اه
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إن قدمنا النقل لزم الطعن فباصله ممنوع فإن قوله العقل أصل النقل إما أن يريد به : قوله: الوجه الرابع
ه أصل يف ثبوته يف نفس األمر أو أصل يف علمنا بصبته فاألول ال يقوله عاقل فإن ما هو اثبت يف أن

 .نفس األمر ليس موقوفا على علمنا به فعدم علمنا ابحلقائق ال ينفي ثبوهتا يف نفس األمر
ه الناس فما أخرب به الصادق املصدوق هو اثبت يف نفسه سواء علمناه بعقولنا أو مل نعلمه وسواء صدق

أو مل يصدقوه كما أن رسول هللا حق وإن كذبه من كذبه كما أن وجود الرب تعاىل وثبوت أمسائه وصفاته 
 .حق سواء علمناه بعقولنا أو مل نعلمه

فال يتوقف ذلك على وجود ا فضال عن علومنا وعقولنا فالشرع املنزل من عند هللا مستغن يف نفسه عن 
ن إليه وإىل أن نعلمه بعقولنا فإذا علم العقل ذلك حصل له كمال مل علمنا وعقلنا ولكن حنن حمتاجو 

 .يكن قبل ذلك وإذا فقده كان  اقصا جاهال
 .وأما إن أراد أن العقل أصل يف معرفتنا ابلسمع ودليل على صبته وهذا هو مراده
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 بتلك الغريزة؟ فيقال له أتعين ابلعقل هنا القوة والغريزة اليت فينا أم العلوم املستفادة
مل ترده ومتتنع إرادته أبن تلك الغريزة ليست علما ميكن معارضته للنقل وإن كانت شرطا يف كل : فاألول

 .علم عقلي أو مسعي وما كان شرطا يف الشيء امتنع أن يكون منافيا له
 .وإن أردت العلم واملعرفة احلاصل ابلعقل



ع ودليال على صبته فإن املعارف العقلية أكثر من قيل لك ليس كل ما يعرف ابلعقل يكون أصال للسم
أن حتصر والعلم بصبة السمع غايته أن يتوقف على ما به يعلم صدق الرسول من العقليات وليس كل 

 .العلوم العقلية يعلم هبا صدق الرسول بل ذلك يعلم ابآلايت والرباهني الدالة على صدقه
مبعىن توقف العلم ابلسمع عليها وال مبعىن توقف ثبوته يف فعلم أن عميع املعقوالت ليس أصال للنقل ال 

نفس األمر عليها ال سيما وأكثر متكلمي أهل اإلثبات كاألشعري يف أحد قوليه وأكثر أصبابه يقولون 
 إن
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العلم بصدق الرسول عند ظهور املعجزات احلادثة اليت جتري جمرى تصديق الرسول ابلقول علم ضروري 
ا يتوقف عليه العلم بصدق الرسول من العلم العقلي سهل يسري مع أن العلم بصدقه له طرق  فبينئذ فم

 .كثرية متنوعة
وحينئذ فإذا كان املعارض للسمع من املعقوالت ماال يتوقف العلم بصبة السمع عليه مل يكن القدح 

قدحا يف عميعها   فيه قدحا يف أصل السمع وهذا حبمد هللا بني واضح وليس القدح يف بعض العقليات
كما أنه ليس القدح يف بعض السمعيات قدحا يف عميعها فال يلزم من صبة املعقوالت اليت يبىن عليها 
معرفتنا ابلسمع صبة غريها من املعقوالت وال من فساد هذه فساد تلك فال يلزم من تقدمي السمع 

 على ما يقال إنه معقول يف اجلملة القدح يف أصله
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أن يقال العقل إما أن يكون عاملا يصدق الرسول وثبوت ما أخرب به يف نفس األمر وإما : اخلامسالوجه 
أن ال يكون عاملا بذلك وإن مل يكن عاملا امتنع التعارض عنه ألن املعقول إن كان معلوما له مل يتعارض 

ل امتنع أن ال يعلم معلوم وجمهول وإن مل يكن معلوما مل يتعارض جمهوالن وإن كان عاملا بصدق الرسو 
ثبوت ما أخرب به يف نفس األمر إذا علم أنه أخرب به وهو عامل بصدقه لزم ضرورة أن يكون عاملا بثبوت 

خمربه وإن كان كذلك استبال أن يقع عنده دليل يعارض ما أخرب به ويكون ذلك املعارض واجب 
 .التقدمي

به ألن هذا االعتقاد ينايف ما علمت به أن  إذ مضمون ذلك أن يقال ال تعتقد ثبوت ما علمت أنه أخرب



املخرب صادق وحقيقة ذلك ال تصدقه يف هذا اخلرب ألن تصديقه يستلزم عدم تصديقه فيقول وعدم 
 .تصديقي له فيه هو عني الالزم احملذور

فإذا قيل يل ال تصدقه لئال يلزم عدم تصديقه كان كما لو قيل كذبه لئال يلزم تكذيبه فهكذا حال من 
مر الناس أن ال يصدقوا الرسول فيما علموا أنه أخرب به بعد علمهم أنه رسول لئال يفضي تصديقهم إىل أ

 عدم تصديقه يوضبه
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وهو أن املنهي عنه من قبول هذا اخلرب وتصديقه فيه هو عني احملذور فيكون واقعا يف : الوجه السادس
مور به سواء أطاع أو عصى ويكون وقوعه يف املخوف املنهي عنه سواء أطاع أو عصى ويكون اتركا للمأ

احملذور على تقدير الطاعة أعجل وأسبق منه على تقدير املعصية واملنهي عنه على هذا التقدير هو 
التصديق واملأمور به هو التكذيب وحينئذ فال جيوز النهي عنه سواء كان حمذورا أو مل يكن فإن مل يكن 

 .إن كان حمذورا فال بد منه على التقديرين فال فائدة يف النهي عنهحمذورا مل جيز أن ينهى عنه و 
إنه إذا قيل له ال تصدقه يف هذا كان أمرا له مبا يناقض ما علم به صدقه وكان أمرا له مبا : الوجه السابع

يوجب أال يثق بشيء من خربه فإنه مىت جوز كذبه أو غلطه يف خرب جوز ذلك يف غريه وهلذا لل األمر 
سلك هذه الطريق إىل أهنم ال يستفيدون من جهة الرسول شيئا من األمور اخلربية املتعلقة بصفات مبن 

 :هللا سببانه وأفعاله بل وابليوم اآلخر عند بعضهم العتقادهم أن هذه األخبار على ثالثة أنواع
 .نوع جيب رده وتكذيبه ونوع جيب أتويله وإخراجه عن حقيقته ونوع يقر
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هلم يف ذلك أصل يرجعون إليه بل هذا يقول ما أثبته عقلك فأثبته وما نفاه عقلك فانفه وهذا وليس 
 .يقول ما أثبته كشفك فأثبته وما ال فال

ووجود الرسول عندهم كعدمه يف املطالب اإلهلية ومعرفة الربوبية بل على قوهلم وأصوهلم وجوده أضر 
ا الشأن واحتاجوا إىل دفع ما جاء به إما بتكذيب وإما من عدمه ألهنم مل يستفيدوا من جهته علما هبذ

 .بتأويل وإما إبعراض وتفويض
 .فإن قيل ال ميكن أن يعلم أنه أخرب مبا ينايف العقل فإنه منزه عن ذلك وهو ممتنع عليه



قيل هذا إقرار ابستبالة معارضة العقل للسمع واستبالة املسألة وعلم أن عميع أخباره ال يناقض العقل 
 .ها شيءفي

 واسرتحنا من الصداع عميعا... فغدا النقل ساملا من مناف 
فإن قيل بل املعارضة اثبتة بني العقل وبني ما يفهم بظاهر اللفظ وليست اثبتة بني العقل وبني نفس ما 

 أخرب به الرسول فاملعارضة اثبتة بني العقل وبني ما يظهر أنه دليل

(1/140) 

 
 

 .ظنيا لتطرق الظن إىل بعض مقدماته إسنادا أو متناوليس بدليل وأن يكون دليال 
قيل وهذا يرفع صورة املسألة وحييلها ابلكلية وتصري صورهتا هكذا إذا تعارض الدليل العقلي وما ليس 

 .بدليل صبيح وجب تقدمي العقلي
ال إذا وهذا كالم ال فائدة فيه وال حاصل له وكل عاقل يعلم أن الدليل ال يرتك ملا ليس بدليل مث يق

فسرمت الدليل السمعي مبا ليس بدليل يف نفس األمر بل اعتقاد داللته جهل أو مبا يظن أنه دليل وليس 
بدليل فإن كان السمعي يف نفس األمر كذلك لكونه خربا مكذواب أو صبيبا وليس فيه ما يدل على 

ليه وكنا بذلك منكم فإ ا معارضة القول بوجه وأثبتم التعارض والتقدمي بني هذين النوعني فساعد اكم ع
أشد نفيا لألحاديث املكذوبة على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأشد إبطاال ملا حتمله من املعاين الباطلة وأوىل بذلك 

 .منكم
وإن كان الدليل السمعي صبيبا يف نفسه ظاهر الداللة بنفسه على املراد مل يكن ما عارضه من 

دمات كاذبة إذا أتملها العاقل حق التأمل ومشى إىل لخرها وجدها العقليات إال خياالت فاسدة ومق
 خمالفة لصريح املعقول وهذا اثبت يف كل دليل عقلي خالف دليال مسعيا صبيح

(1/145) 

 
 

 .الداللة وحينئذ فإذا عارض هذا املسمى دليال عقليا السمع وجب إطراحه لفساده وبطالنه
 .يولبيان العلم ببطالنه طريقان كلي وجزئ

أما الكلي فنقطع أبن كل دليل عقلي خالف السمعي الصريح الصبيح فهو ابطل يف نفسه خمالف 
 .للعقل قبل أن ينظر يف مقدماته



أما اجلزئي فإنك إذا أتملت عميع ما يدعوك به معارض السمع وجدته ينتهي إىل مقدمات ابطلة بصريح 
التبقيق جهل مركب وحينئذ فالواجب العقل لكن تلقاها معود عن معود فظنوها عقليات وهي يف 

تقدمي الدليل السمعي للعلم بصبته وما عارضه فإما معلوم البطالن وإما غري معلوم الصبة وذلك 
 .أحسن أحواله
إنه إذا اعتقد يف الدليل السمعي أنه ليس بدليل يف نفس األمر بل اعتقاد داللته على : الوجه الثامن

كن اتباع الرسل املصدقني مبا جاءوا به أن يعتقدوا يف أدلتكم خمالف ما زعمتوه من العقل جهل أم
 العقلية أهنا ليست أبدلة يف نفس األمر وأن اعتقاد داللتها جهل ويرمون أدلتكم مبا رميتم به

(1/146) 

 
 

 .األدلة السمعية مث الرتجيح من جانبهم من وجوه متعددة وكانوا يف هذا الرمي أحسن حاال منكم وأعذر
من الرباهني الدالة على صبة ما أخرب به السمع إعماال وتفصيال من املعقول أصح مما معكم  فإن معهم

 وال تذكرون معقوال يعارض ما ورد به الوحي إال ومعهم معقول أصح منه يصدقه ويؤيده
أن يقال لو قدر تعارض الشرع والعقل لوجب تقدمي الشرع ألن العقل قد صدق الشرع : الوجه التاسع
رة تصديقه له قبول خربه والشرع مل يصدق العقل يف كل ما أخرب به وال العلم بصدق الشرع ومن ضرو 

موقوف على كل ما خيرب به العقل ومعلوم أن هذا املسلك إذا سلك أصح من مسلكهم كما قال بعض 
 .أهل اإلميان يكفيك من العقل أن يعرفك صدق الرسول ومعاين كالمه مث خيلي بينك وبينه

العقل سلطان وىل الرسول مث عزل نفسه وألن العقل دل على أن الرسول جيب تصديقه فيما وقال لخر 
أخرب وطاعته فيما أمر وألن العقل يدل على صدق الرسول داللة عامة مطلقة وال يدل على صدق 

قضااي نفسه داللة عامة وألن العقل يغلط كما يغلط احلس وأكثر من غلطه بكثري فإذا كان حكم احلس 
 أقوى األحكام ويعرض فيه من الغلط ما يعرض فما الظن ابلعقل؟من 

(1/141) 

 
 

إن العقل مع الوحي كالعامي املقلد مع املفيت العامل بل ودون ذلك مبراتب كثرية ال حتصى : الوجه العاشر
عليه فإن املقلد ميكنه أن يصري عاملا وال ميكن للعامل أن يصري نبيا رسوال فإذا عرف املقلد عاملا فدل 

مقلدا لخر مث اختلف املفيت والدال فإن املستفيت جيب عليه قبول قول املفيت دون املقلد الذي دله 



 .وعرفه ابملفيت
فلوا قال له الدال الصواب معي دون املفيت ألين أ ا األصل يف علمك أبنه مفت فإذا قدمت قوله على 

فرعه فيقول له املستفيت أنت ملا قويل قدحت يف األصل الذي به عرفت أنه مفت فلزم القدح يف 
شهدت أبنه مفت ودللت على ذلك شهدت بوجوب تقليده دون تقليدك كما شهد به دليلك وموافقيت 

لك يف هذا العلم املعني ال تستلزم موافقتك يف كل مسألة وخطؤك فيما خالفت فيه املفيت الذي هو 
ت أنه مفت ابجتهاد واستدالل مث أعلم منك ال يستلزم خطأك يف علمك أبنه مفت وأنت إذا علم

 خالفته ابجتهاد واستدالل كنت خمطئا االجتهاد

(1/141) 

 
 

واالستدالل الذي خالفت به من جيب عليك تقليده واتباع قوله وإن أصبت يف االجتهاد واالستدالل 
عقل الذي به علمت أنه مفت جمتهد جيب عليك تقليده هذا مع علمه أبن املفيت جيوز عليه اخلطأ وال

 .يعلم أن الرسول معصوم يف خربه عن هللا وال جيوز عليه اخلطأ
إن الدليل الدال على صبة الشيء أو ثبوته أو عدالته أو قبول قوله ال جيب أن : الوجه احلادي عشر

يكون أصال له حبيث إذا قدم قول املشهود له واملدلول عليه على قوله يلزم إبطاله وهذا ال يقوله من 
ل غاية ما يقال إن العلم ابلدليل أصل للعلم ابملدلول فإذا حصل العلم ابملدلول مل يلزم من يدري ما يقو 

ذلك تقدمي الدليل عليه يف كل شيء فإذا شهد الناس لرجل أبنه خبري ابلطب أو التقومي أو العيافة 
د ا لكم دوهنم مث تنازع الشهود واملشهود له يف ذلك وجب تقدمي قول املشهود له فلو قال حنن شه

وزكيناكم وبشهادتنا ثبتت أهليتكم فتقدمي قولكم علينا والرجوع إليكم دوننا يقدح يف األصل الذي ثبت 
 .به قولكم

 قالوا هلم أنتم شهدمت مبا علمتم أ ا أهل لذلك دونكم وأن أقوالنا فيه مقبولة دون أقوالكم فلو قدمنا

(1/141) 

 
 

ذلك قدحا يف شهادتكم وعلمكم أب ا أعلم منكم وحينئذ  قولكم على أقوالنا فيما اختلفنا فيه لكان
 فهذا

مستقل بكسر هذا الطاغوت وهو أن تقدمي العقل على الشرع يتضمن القدح يف العقل : وجه اثين عشر



والشرع ألن العقل قد شهد للوحي أبنه أعلم منه وأنه ال نسبة له إليه وأن نسبة علومه ومعارفه إىل 
ضافة إىل جبل أو تلك اليت تعلق ابألصبع ابلنسبة إىل الببر فلو قدم حكم الوحي أقل من خردلة ابإل

العقل عليه لكان ذلك قدحا يف شهادته وإذا بطلت شهادته بطل قبول قوله فتقدمي العقل على الوحي 
 يتضمن القدح فيه ويف الشرع وهذا ظاهر ال خفاء به يوضبه

بواسطة الرسولني امللكي والبشري بينه وبني عباده وهو أن الشرع مأخوذ عن هللا : الوجه الثالث عشر
مؤيدا بشهادة اآلايت وظهور الرباهني على ما يوجبه العقل ويقتضيه اترة ويستبسنه اترة وجيوزه اترة 

 ويكع عن دركه اترة وال سبيل له إىل

(1/174) 

 
 

سقط مل ويبطل كيف اإلحاطة به وال بد له من التسليم واالنقياد حلكمه واإلذعان والقبول وهناك ي
ويزول هال ويذهب لو وليت يف الريح ألن هذه املواد عن الوحي حمبوسة واعرتاض املعرتض عليه مردود 
واقرتاح املقرتح ما يظن أنه أوىل منه سفه وجهل فالشريعة مشتملة على أعلى أنواع احلكمة علما وعمال 

يها نسبة وهي متضمنة ألعلى املطالب اليت لو عمعت حكم عميع األمم ونسبت إليها مل يكىن هلا إل
أبقرب الطرق وأمت البيان فهي متكفلة بتعريف اخلليقة رهبا وفاطرها احملسن إليها أبنواع اإلحسان أبمسائه 
وصفاته وأفعاله وتعريف الطريق املوصل إىل رضاه وكرامته والداعي لديه وتعريف حال السالكني بعد 

ريفهم حال الداعي إىل الباطل والطرق املوصلة إليه وحال السالكني الوصول إليه ويقابل هذه الثالثة تع
تلك الطرق وإىل أين تنتهي هبم وهلذا تقبلها العقول الكاملة أحسن تقبل وقابلتها ابلتسليم واإلذعان 

 .واستدارت حوهلا حبماية حوزهتا والذب عن سلطاهنا
 فبني  اصر ابللغة السائغة وحام ابلعقل الصريح

(1/177) 

 
 

وذاب عنه ابلرباهني وجماهد ابلسيف والرمح والسنان ومتفقه يف احلالل واحلرام ومعين بتفسري القرلن 
وحافظ ملتون السنة وأسانيدها ومفتش عن أحوال رواهتا و اقد لصبتها من سقيمها ومعلوهلا من سليمها 

يها حديث املنجم يف أتثريات فهي الشريعة ابتداؤها من هللا وانتهاؤها إليه فمنه بدأت وإليه تعود ليس ف
الكواكب وحركات األفالك وهيآهتا ومقادير األجرام وال حديث الرتبيع والتثليث والتسديس واملقارنة 



وال حديث صاحب الطبيعة الناظر يف لاثرها واشتباك االستقصات وامتزاجها وقواها وما يتعلق ابحلرارة 
 والربودة والرطوبة واليبوسة

(1/175) 

 
 

اعل منها وما املنفعل وكم درجاهتا وإىل أين تسري قواها وال فيها حديث املهندس الباحث عن وما الف
مقادير األشياء ونقطها وخطوطها وسطوحها وأجسامها وأضالعها وزواايها ومعاطفها وما الكرة وما 

س والفصل الدائرة وما اخلط املستقيم واملنبين وال فيها هذاين املنطقيني وحتذلقهم يف النوع واجلن
 واخلاصة والعرض العام

(1/171) 

 
 

 واملقوالت العشر

(1/170) 

 
 

واملختلطات واملوجهات الصادرة عن رجل مشرك من يو ان كان يعبد األواثن وال يعرف الرمحن وال 
يصدق مبعاد األبدان وال أن هللا يرسل رسوال بكالمه إىل نوع اإلنسان فجعل هؤالء املعارضني بني العقل 

عقل هذا الرجل عيارا على كتب هللا املنزلة وما أرسل به رسله فما زكاه منطقه وللته وقانونه والنقل 
الذي وضعه بعقله قبلوه وما مل يزكه تركوه ولو كانت هذه األدلة اليت أفسدت عقول هؤالء وأتباعهم 

 صبيبة لكان صاحب

(1/175) 

 
 

سببانه يثيبه عليها وحيض على التمسك هبا  الشريعة يقوم شريعته هبا ويكملها ابستعماهلا وكان هللا
 .ويتقدم إىل عباده ابلتمسك هبا وبعلمها وتعليمها ويفرض عليهم القيام هبا



وأين كالم رب العاملني إىل لراء اليو ان واجملوس ? فيا للعقول اليت مل خيسف هبا أين الدين من الفلسفة
ور النبوة إىل املعقوالت املتلقاة عن أرسطو وأفالطون وعباد األصنام والصابئني وأين املعقوالت املؤيدة بن

والفارايب وابن سينا وأتباع هؤالء ممن ال يؤمن ابهلل وال صفاته وال أفعاله وال مالئكته وكتبه ورسله واليوم 
وأين العلم املأخوذ عن الوحي النازل من عند رب العاملني من الشبه املأخوذة عن لراء املتهوكني ? اآلخر
فإن أدلوا ابلعقل فال عقل أكمل من عقول ورثة األنبياء وإن أدلوا برؤسائهم وأئمتهم  ? بريينواملت

 كفرعون ومنرود

(1/176) 

 
 

وبطليموس وأرسطاطاليس ومقلدهتم وأتباعهم فلم يزل أعداء الرسل يعارضوهنم فهؤالء وأمثاهلم يقدمون 
ل بقول الفيلسوف وعلى الفيلسوف أن عقوهلم على ما جاءوا به وايهلل العجب كيف يعرض قول الرسو 

يتبع الرسل وليس على الرسل أن تتبع الفيلسوف فالرسول مبعوث والفيلسوف مبعوث إليه والوحي 
حاكم والعقل حمكوم عليه ولو كان العقل يكتفي به مل يكن للوحي فائدة وال غىن على أن منازل اخللق 

يس العقل أبسره يف واحد من الناس أو طائفة معينة متفاوتة يف العقل أعظم تفاوت وأبصارهم خمتلفة ول
حىت يكون تقدمي عقوهلم على ما جاءت به الرسل بل لكل طائفة معقول خمالف معقول األخرى فمن 
أظلم وأشد عداوة للرسل ممن جوز لكل طائفة من طوائف العقالء أن يقدم عقوهلا على ما جاءت به 

 الرسل فإن قالوا

(1/171) 

 
 

لعقل الصريح الذي مل خيتلف فيه اثنان على نصوص األنبياء فقد رموا األنبياء مبا هم أبعد إمنا نقدم ا
اخللق منه وهو أهنم جاءوا مبا خيالف العقل الصريح الذي ال خيتلف فيه اثنان وهذا وقد شهد هللا وكفى 

ة املتضمنة للبكمة  به شهيدا وشهد بشهادته املالئكة وأولو العلم أن طريقة الرسل هي الطريقة الربهاني
ُ َعَلْيَك }وقال [ 710النساء]{ اَي أَيُـَّها النَّاُس َقْد َجاءَُكْم بـُْرَهاٌن ِمْن رَبِ ُكمْ }كما قال تعاىل  َزَل اّلِلَّ َوأَنـْ
قالطريقة الربهانية هي الواردة ابلوحي الناطقة ابلرشد الداعية إىل اخلري [ 771]{ اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمةَ 
املآب املبينة حلقائق األنبياء املعرفة بصفات رب األرض والسماء وأن التقليدية التخمينية  الواعدة حبسن



اخلرصية هي املأخوذة من املقدمتني والنتيجة والدعوى اليت ليس مع أصباهبا إال الرجوع إىل رجل من 
 يو ان كان يعبد األواثن وجيبد الرمحن

(1/171) 

 
 

علوم اخلالئق وعقوهلم فلم يستفد به عاقل تصبيح مسألة واحدة فوضع بعقله قانو ا يصبح به بزعمه 
يف شيء من علوم بين لدم بل ما وزن به علم إال أفسده وما برع فيه أحد إال انسلخ من حقائق اإلميان  
كانسالخ القميص عن اإلنسان فما استفيد هبذا العقل العائل إال تعطيل الصانع عن صفات كماله 

له والكفر مبالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر ومن العجب أن هؤالء األوقاح ونعوت جالله وعن أفعا
جعلوا نصوص األنبياء من ابب الظنون وهي من الوحي وجعلوا كلمات املنطقيني وقواعد الفالسفة 

واجلهمية من ابب اليقني مث عارضوا بينهما وقدموا هذا على نصوص األنبياء فالشريعة ظهرت من هللا 
أكمل اخللق عقال وأعظمهم معرفة وأمتهم يقينا وعقلياتكم ظهرت من جهة رجال فكروا  على لسان

وقدروا وظنوا وخرصوا وتعبوا وما أغنوا ونصبوا وما أخذوا وحاموا وما وردوا ونسجوا فهلهلوا ومشطوا 
 .ففلفلوا

 سافروا يف درك املطالب العالية على غري الطريق فما
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 .ر وبعثوا يف البالد بغري دليل فلم يقفوا للمطلوب على عني وال أثررحبوا إال أذى السف
 وخاضوا حبار الفكر والقوم ما ابتلوا... رضوا ابلدعاوى وابتلوا خبياهلم 

 وما ظعنوا يف السري عنه وقد كلوا... فهم يف السرى مل يربحوا من مكاهنم 
 هلوجهل على جهل فال بورك اجل... هلم كل وقت حرية بعد حرية 

إن األمة اختلفت ضرواب من االختالف يف األصول والفروع وتنازعوا فنو ا من : الوجه الرابع عشر
التنازع يف املشكل من األحكام واحلالل واحلرام والتفسري والتأويل واألخبار وتفرقت يف لرائها ومذاهبها 

ا فزعت طائفة من طوائف األمة ومقاالهتا فصارت أصنافا وفرقا كاخلوارج والشيعة واملرجئة واملعتزلة فم
يف اختالفها إىل منطق وال فيلسوف وال إىل عقل خيالف صريح النقل وال قالت طائفة من هذه الطوائف 



عقولنا مقدمة على ما جاء به الرسول وإن أشقوا مذاهبهم ابلتأويل مبا جاء به فلم تقدم طائفة منهم على 
  ابالتباع مما جاء بهما أقدمت عليه هذه الفرقة وقالوا العقل أوىل
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الرسول وال قالت فرقة من هذه الفرق ألصباب هذه املعقوالت أعينو ا مبا عندكم وأشهدوا لنا وعلينا 
مبا قبلكم وال حققت مقالتها بشهادهتم وال استعانت بطريقتهم وال وجدت عندها علما ومعرفة مل جتده 

من فرق هذه األمة يفزع إىل أرابب هذه العقول يف شيء من  يف كتاب رهبا وسنة نبيها وكما مل جتد أحدا
دينها فلذلك كانت أمة موسى وعيسى مل تعول على هؤالء يف شيء من أمر دينها بل ما زال أهل امللل 
حيذرون من هؤالء أشد التبذير وينفرون منهم أشد التنفري علما أبهنم سوس امللل وأعداء الرسل وأنت 

اإلسالمية كلها وجدهتا متفقة على تقدمي الوحي على العقل ومل يؤسسوا  إذا أتملت أصول الفرق
مقاالهتم على ما أسسها عليه هؤالء من تقدمي لرائهم وعقوهلم على نصوص الوحي فإن هذا أساس 

طريقة أعداء الرسل فهم متفقون على هذا األصل ومنهم أخذ وعنهم تلقي كما حكى هللا سببانه عنهم 
رضوا شرعه ودينه آبرائهم وعقوهلم ولكن الفرق بينهم وبني هؤالء أن أولئك جاهروا يف كتابه أهنم عا

بتكذيب الرسل ومعاداهتم وهؤالء أقروا برساالهتم وانتسبوا يف الظاهر إليهم مث نقضوا ما أقروا به وقالوا 
ألهنم انتسبوا  جيب تقدمي عقولنا ولرائنا على ما جاءوا به فهم أعظم ضررا على اإلسالم وأهله من أولئك

 .إليه وأخذوا يف هدم قواعده وقلع أساسه وهم يتومهون ويومهون أهنم ينصرونه
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إن التفاوت الذي بني الرسل وبني أرابب هذه املعقوالت أعظم بكثري من التفاوت : الوجه اخلامس عشر
طلب والتعليم أن يصري الذي بني هؤالء وبني أجهل الناس على إإلطالق فإن هذا اجلاهل ميكنه مع ال

عاملا مبا عند هؤالء وال ميكن أشد هؤالء حرصا وذكاء وقوة وفراغا أن يصري نبيا فإن النبوة خاصة من 
هللا خيتص هبا من يشاء من عباده ال تنال بكسب وال ابجتهاد فإذا علم اإلنسان بعقله أن هذا الرسول 

ن الواجب عليه أن يسلم ملا أخرب به الصادق وعلم أنه أخرب بشيء ووجد يف عقله ما ينايف خربه كا
الذي هو أعلم منه وينقاد له ويتهم عقله ويعلم أن عقله ابلنسبة إليه أقل من عقل أجهل اخللق ابلنسبة 
إليه هو وأن التفاوت الذي بينهما يف العلم واملعرفة ابهلل وأمسائه وصفاته وأفعاله ودينه أعظم بكثري كثري 



من ال خربة له بصناعة الطب ومن هو أعلم أهل زمانه هبا فيا هلل العجب إذا كان  من التفاوت الذي بني
عقله يوجب عليه أن ينقاد لطبيب يهودي فيما خيرب به من قوى األدوية واألغذية واألشربة واألضمدة 

ظنه واملسهالت وصفاهتا وكمياهتا ودرجاهتا مع ما عليه يف ذلك من الكلفة واألمل ومقاساة املكروهات ل
 أن هذا اليهودي أعلم هبذا الشأن منه وأنه إذا صدقه كان يف تصديقه حصول الشفاء والعافية
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مع علمه أبنه خيطىء كثريا وأن كثريا من الناس ال يشفى مبا يصفه الطبيب بل يكون استعماله ملا يصفه 
ل أسكنوه املقابر بغلطهم سببا من أسباب هالكه وأن أسباب املوت أغالط األطباء فكم هلم من قتي

وخطئهم وإن كان خطأ الطبيب إصابة املقادير وكيف ال يسلك هذا املسلك مع الرسل صلوات هللا 
وسالمه عليهم وهم الصادقون املصدقون وال جيوز أن يكون خربهم على خالف ما أخربوا به والذين 

ما ال حيصيه إإل من هو بكل شيء  عارضوا أقواهلم بعقوهلم عندهم من اجلهل والضالل املركب والبسيط
 .حميط

أن يقال تقدمي العقول على األدلة الشرعية ممتنع متناقض وأما تقدمي األدلة : الوجه السادس عشر
الشرعية فهو ممكن مؤتلف فوجب الثاين وامتنع األول بيانه أن يكون الشيء معلوما ابلعقل أو غري 

شياء بل هو من األمور النسبية اإلضافية فإن زيدا قد معلوم ابلعقل ليس هو صفة الزمة لشيء من األ
يعلم بعقله ماال يعلمه بكر بعقله وقد يعلم األنسان يف حال تعقله ما جيهله يف وقت لخر واملسائل اليت 
يقال قد تعارض فيها العقل والشرع عميعا قد اضطرب فيها أرابب العقل ومل يتفقوا فيها على أمر واحد 

 ن العقل أثبت أو أوجب أو سوغ ما يقول اآلخر أن العقل نفاهبل كل منهم يقول إ
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أو أحاله أو منع منه بل قد لل األمر بينهم إىل التنازع فيما يقولون إنه من العلوم الضرورية فيقول هذا 
حنن نعلم ابلضرورة العقلية ما يقول اآلخر إنه غري معلوم ابلضرورة العقلية وأبلغ من هذا أن يدعي 

بعضهم أن هذا حمال بضرورة العقل فيدعي اآلخر أنه ممكن بضرورة العقل فأكثر العقالء يقولون حنن 
نعلم بضرورة العقل امتناع رؤاي مرئي من غري معاينة ومقابلة ويقول لخرون من املنتسبني إىل املعقوالت 

 .بل ذلك ممكن ال حييله العقل



 .ال سبب حادث ممتنع ويقول لخرون بل ذلك ممكنويقول أكثر العقالء حنن نعلم أن حدوث حادث ب
ويقول أكثر العقالء إن كون العامل عاملا بال علم وحيا بال حياة ومريدا بال إرادة ومسيعا بصريا بال مسع وال 

بصر حمال بضرورة العقل ولخرون يقولون بل هو ممكن غري مستبيل بل هو الواجب يف حق هللا عز 
 .وجل

 .أن يكون املعىن الواحد أمرا وهنيا وخربا واستخبارا ممتنع يف ضرورة العقلويقول عمهور العقالء 
 .ولخرون يقولون هو ممكن واقع

وعمهور العقالء يقولون إن إثبات موجودين قائمني أبنفسهما ليس أحدمها مباينا لآلخر وال حمايثا له وال 
 داخال
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ه مكابرة لصريح العقل ولخرون يقولون بل هو ممكن فيه وال خارجا عنه وال متصال به وال منفصال عن
 .واجب يف العقل

وعمهور العقالء يقولون إن إثبات كون املريد مريدا إبرادة ال يف حمل ممتنع يف ضرورة العقل ولخرون 
ينازعوهنم يف ذلك وعمهور العقالء يقولون إن احلروف واألصوات من املتكلم الواحد مقرتنة بعضها 

 .حد حمال بضرورة العقلببعض يف لن وا
ولخرون يقولون بل هو ممكن بل واجب يف حق القدمي إىل أضعاف أضعاف ما ذكر ا فلو قيل بتقدمي 

العقل على نصوص الوحي وهذا شأن العقل لزم احملال واجتماع النقيضني أو أحيل الناس على شيء ال 
 .سبيل هلم إىل ثبوته ومعرفته

فة الزمة ال ختتلف ابختالف أحوال الناس والعلم بذلك ممكن وأما الوحي فهو قول الصادق وهو ص
ورد الناس إليه ممكن وهلذا جاء الوحي من هللا سببانه برد الناس عند التنازع إىل كتابه وسنة رسوله كما 

ْنُكْم فَِإْن تـََنازَْعُتْم يف َشْيٍء اَي أَيُـَّها الَِّذيَن لَمُنوا َأِطيُعوا اّلِلََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأويل اأَلْمِر مِ }قال تعاىل 
ٌر َوَأْحَسُن أَتْوِ  ُتْم تـُْؤِمُنوَن اِبّلِلَِّ َواْليَـْوِم اآلِخِر َذِلَك َخيـْ  [51النساء]{ يالً فـَُردُّوُه ِإىَل اّلِلَِّ َوالرَُّسوِل ِإْن ُكنـْ
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قال هؤالء بل الواجب . قدمي السمعفأمر املؤمنني عند التنازع ابلرد إىل كتابه وسنة رسوله وهذا نص يف ت
الرد إىل العقل ورد السمع إن عارضه ولو رد الناس األمر عند النزاع إىل عقول الرجال ولرائهم 

ومقاييسهم مل يزدهم هذا الرد إال اختالفا واضطرااب وشكا وارتيااب فال ميكن احلكم بني الناس يف موارد 
منزل من السماء يرجع اجلميع إىل حكمه وإال فكل واحد النزاع واالختالف على اإلطالق إال بكتاب 

 .من أرابب املعقوالت يقول عقلي أوىل ابلثقة به من عقل منازعي وهذا يديل مبعقول وهذا يديل مبعقول
إن هللا سببانه قد متم الدين بنبيه وأكمله به ومل حيوجه وال أمته بعده إىل عقل وال : الوجه السابع عشر
اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأمْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت }ي وال منام وال كشوف قال تعاىل نقل سواه وال رأ

َأَومَلْ َيْكِفِهْم َأ اَّ }وأنكر على من مل يكتف ابلوحي عن غريه فقال [ 1املائدة]{ َوَرِضيُت َلُكُم اأْلِْسالَم ِديناً 
َزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب يـُتْـ   [57العنكبوت]{ َلى َعَلْيِهْم ِإنَّ يف َذِلَك َلَرمْحًَة َوِذْكَرى ِلَقْوٍم يـُْؤِمُنونَ أَنـْ
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ذكر هذا جوااب لطلبهم لية تدل على صدقه فأخرب أنه يكفيهم من كل لية فلو كان ما تضمنه من 
دقه فضال عن أن اإلخبار عنه وعن صفاته وأفعاله واليوم اآلخر يناقض العقل مل يكن دليال على ص

يكون كافيا وسيأيت يف الوجه الذي بعد هذا بيان أن تقدمي العقل على النقل يبطل كون القرلن لية 
وبرها ا على صبة النبوة واملقصود ان هللا سببانه متم الدين وأكمله بنبيه وما بعثه به فلم حيوج أمته إىل 

كافيا لألمة وال كان اتما يف نفسه يف مراسيل أيب سواه فلو عارضه العقل وكان أوىل ابلتقدمي منه مل يكن  
كفى بقوم ضاللة أن : "داود أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص رأى بيد عمر بن اخلطاب ورقة فيها شيء من التوراة فقال

َزْلنَ }فأنزل هللا عز وجل " يتبعوا كتااب غري كتاهبم أنزل على نيب غري نبيهم ا َعَلْيَك َأَومَلْ َيْكِفِهْم َأ اَّ أَنـْ
َلى َعَلْيِهْم ِإنَّ يف َذِلَك َلَرمْحًَة َوِذْكَرى ِلَقْوٍم يـُْؤِمُنونَ   [57العنكبوت]{ اْلِكَتاَب يـُتـْ
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ُفِسِهْم َحَرجاً }وقال سببانه  نَـُهْم مثَّ ال جيَُِدوا يف أَنـْ ُموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ ممَّا َفال َورَبِ َك ال يـُْؤِمُنوَن َحىتَّ حُيَكِ 
فأقسم سببانه بنفسه أ ا ال نؤمن حىت حنكم رسوله يف عميع ما [ 65النساء){ َقَضْيَت َوُيَسلِ ُموا َتْسِليماً 

شجر بيننا وتتسع صدور ا حبكمه فال يبقى منها حرج ونسلم حلكمه تسليما فال نعارضه بعقل وال رأي 
ان عن هؤالء الذين يقدمون العقل وال هوى وال غريه فقد أقسم الرب سببانه بنفسه على نفي اإلمي



على ما جاء به الرسول وقد شهدوا هم على أنفسهم أبهنم غري مؤمنني مبعناه وإن لمنوا بلفظه وقال 
وهذا نص صريح يف أن حكم عميع [ 74الشورى]{ َوَما اْختَـَلْفُتْم ِفيِه ِمْن َشْيٍء َفُبْكُمُه ِإىَل اّلِلَِّ }تعاىل 

هللا وحده وهو احلاكم فيه على لسان رسوله فلو قدم حكم العقل على حكمه  ما تنازعنا فيه مردود إىل
{ اتَِّبُعوا َما أُْنِزَل ِإلَْيُكْم ِمْن رَبِ ُكْم َوال تـَتَِّبُعوا ِمْن ُدونِِه َأْولَِياءَ }مل يكن هو احلاكم بوحيه وكتابه وقال تعاىل 

 [1األعراف]
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ى عن اتباع ما خالفه وأخرب سببانه أن كتابه بينة وشفاء وهدى فأمر ابتباع الوحي املنزل وحده وهن
ورمحة ونور وفضل وبرهان وحجة وبيان فلو كان يف العقل ما يعارضه وجيب تقدميه على القرلن مل يكن 
فيه شيء من ذلك بل كانت هذه الصفات للعقل دونه وكان عنها مبعزل فكيف يشفي ويهدي ويبني 

 .عقلويفصل ما يعارضه صريح ال
إن ما علم بصريح العقل الذي ال خيتلف فيه العقالء اليتصور أن يعارضه الشرع : الوجه الثامن عشر

البتة وال َييت خبالفه ومن أتمل ذلك يف ما ينازع العقالء فيه من املسائل الكبار وجد ما خالفت 
بوت نقيضها املوافق النصوص الصبيبة الصرحية شبهات فاسدة يعلم ابلعقل بطالهنا بل يعلم ابلعقل ث

للنقل فتأمل ذلك يف مسائل التوحيد والصفات ومسائل القدر والنبوات واملعاد جتد ما يدل عليه صريح 
العقل مل خيالفه مسع قط بل السمع الذي خيالفه إما أن يكون حديثا موضوعا أو ال تكون داللته خمالفة 

 .ملا دل عليه العقل
 ن مببال العقولوحنن نعلم قطعا أن الرسل ال خيربو 
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وإن أخربوا مببارات العقول فال خيربون مبا حييله العقل وإن أخربوا مبا حيار فيه العقل وال يستقل مبعرفته 
ومن أتمل أدلة نفاة الصفات واألفعال والقدر واحلكمة واملعاد وأعطاها حقها من النظر العقلي علم 

 .ابلعقل فسادها وثبوت نقيضها وهلل احلمد
إن املسائل اليت يقال إنه قد تعارض فيها العقل والسمع من املسائل املعلومة : الوجه التاسع عشر

 .بصريح العقل كمسائل احلساب واهلندسة والطبيعيات اليقينية



فلم جيىء يف القرلن وال يف السنة حرف واحد خيالف العقل يف هذا الباب وما جاء من ذلك فهو 
 ملا أراد أن خيلق نفسه خلق خيال فأجراها فعرقت فخلق نفسه من مكذوب ومفرتى كبديث إن هللا

 ذلك العرق وحديث نزوله

(1/114) 

 
 

 .عشية عرفة على عمل أورق يصافح الركبان ويعانق املشاة
وكقول اليهود إنه سببانه بكى على الطوفان حىت رمد وعادته املالئكة وإنه ندم على ذلك حىت عض 

 .ل وصارعهأصابعه وإنه تبدى إلسرائي
وكقول النصارى إنه اختذ مرمي زوجة وأولدها عيسى فهي صاحبته وعيسى ابنه تعاىل هللا عما يقول 

 .أعداؤه فيه علوا كبريا وكقوهلم إنه نزل عن كرسي عظمته ودخل يف فرج مرمي والتبم بناسوت املسيح
 وال املخالفة لصريحوقول مشركي العرب إنه صاهر اجلن فولدت له املالئكة وأمثال ذلك من األق

(1/117) 

 
 

العقل فكيف جيعل ما أثبته هللا لنفسه يف كتابه من صفاته وأفعاله وما صح عن رسوله أنه أثبته له من 
علوه فوق مساواته على عرشه واستوائه عليه وتكلمه وتكليمه وثبوت علمه وقدرته وحياته ومسعه وبصره 

كه ويديه اليت ميسك إبحدامها السماوات السبع ووجهه األعلى ورمحته وغضبه ورضاه وفرحه وضب
وابألخرى األرضني السبع مث يهزهن ونزوله كل ليلة إىل مساء الدنيا وحنو ذلك من صفات كماله ونعوت 
جالله كيف جيعل هذا مبنزلة ذاك يف خمالفة كل منهما لصريح العقل؟ وجيعل إثبات هذا كإثبات ذلك 

النفاة وقالوا إن هذا تشبيه وجتسيم فال فرق بينه وبني ذاك  ووصفه هبذا كوصفه بذاك كما صرح به
التشبيه والتجسيم فليبك على عقله وما أصيب به من سوى بني األمرين أحسن هللا عزاءه يف عقله وال 

 .بورك له يف علم هذه غايته اليت ال يرضاها أعظم الناس انغماسا يف جهله

(1/115) 

 
 



من كتاب هللا وال نص صبيح عن رسول هللا يف ابب أصول الدين  إنه ال يعلم لية: الوجه العشرون
اجتمعت األمة على خالفه وغاية ما يقدر اختالف األمة يف القول مبوجبه ومن له خربة مبذاهب الناس 
وأقوال السلف يعلم قطعا أن األمة اجتمعت على القول به قبل ظهور املخالف كما اجتمعت أبن هللا 

اواته وأن املؤمنني يرونه عيا ا ابألبصار من فوقهم يف اجلنة وأنه سببانه كلم مستو على عرشه فوق مس
 .نبيه موسى منه إليه بال واسطة تكليما مسع به كالمه ومل يشك أنه هو الذي كان يكلمه

وأنه كتب مقادير اخلالئق وقدرها قبل أن خيلقهم وأنه علم ما هم عاملوه قبل أن يعملوه وأنه حيب 
 .ويغضب ويضبك ويفرح وأن له وجها ويدين ويبغض ويرضى

فهذا إعماع معلوم متيقن عند عميع أهل السنة واحلديث فالعقل الذي يعارض هذا مل جتمع عليه األمة ومل 
يكون عقل فرقة من الفرق اشتقت , يعرف عن رجل واحد من السلف واألئمة أنه قاله وغايته أ 

عليها نصوص الوحي التجأت إىل العقل وادعت أنه ألنفسها مذهبا وادعت له معقوال فلما صالت 
 .خيالفها وصدقت وكذبت

(1/111) 

 
 

أما صدقها فإن نصوص الوحي ختالف معقوهلا هي وذلك من أدل دليل على فساده يف نفسه إذ شهدت 
 .له نصوص الوحي ابلبطالن

مل يقع وال يقع ما  وأما كذهبا فزعمها أن نصوص الوحي ختالف العقل املتفق عليه بني العقالء فهذا
دامت السماء مساء واألرض أرضا بل تزول السماء واألرض وهذا ال يكون فأي ذنب للنصوص إذا 

فَِإْن َيْكُفْر هِبَا َهُؤالِء فـََقْد وَكَّْلَنا هِبَا }خالفت عقول بعض الناس فقد وافقت عقول أصح الناس عقال 
ُ فَِبُهَداُهُم اقْـَتِدهْ قـَْوماً لَْيُسوا هِبَا ِبَكاِفرِيَن ُأولَِئَك ا  [11األنعام]{ لَِّذيَن َهَدى اّلِلَّ

إن األدلة السمعية هي الكتاب والسنة واإلعماع وهو إمنا يصار إليه عند تعذر : الوجه احلادي العشرون
الوصول إليهما فهو يف املرتبة األخرية وهلذا أخره عمر يف كتابه إىل أيب موسى حيث كتب إليه اقض مبا 

هللا فإن مل يكن يف كتاب هللا فبما يف سنة رسول هللا فإن مل يكن يف السنة فبما قضى به  يف كتاب
 الصاحلون قبلك وهذا السلوك

(1/110) 

 
 



هو كان سلوك الصبابة والتابعني ومن درج على لاثرهم من األئمة أول ما يطلبون النازلة من القرلن 
يصيبوها فيه طلبوها من سنة رسول هللا فإن أصابوها مل  فإن أصابوا حكمها فيه مل يعدوه إىل غريه وإن مل

يعدوها إىل غريها وإن مل يصيبوها طلبوها من اتفاق العلماء وقد صان هللا األمة أن جتمع على خطأ أو 
على ما يعلم بطالنه بصريح العقل فإذا كان اإلعماع معصوما أن ينعقد على ما خيالف العقل الصريح بل 

خيالفه اإلعماع علمنا قطعا أنه معقول فاسد فألن يصان كتاب هللا وسنة رسوله عن إذا وجد ا معقوال 
 .خمالفة العقل الصريح أوىل وأحرى

إنه إذا قدر تعارض العقل والكتاب فرد العقل الذي مل تضمن لنا عصمته إىل : الوجه الثاين والعشرون
 .الكتاب املعلوم العصمة هو الواجب

ن هؤالء اخلائضني يف صفات الرب وأفعاله وما جيوز عليه وماال جيوز آبرائهم إ: الوجه الثالث والعشرون
 وعقوهلم تراهم خمتلفني متنازعني حيارى متهوكني وحاصل ما مع أكثرهم حسن

(1/115) 

 
 

الظن إبمامه الذي سلك طريقته وتقليده يف أصوله وهو يرى بعقله خالفها ويستشكلها ويقر أبهنا 
 .ى رأسه ويقول هو أعلم ابملعقول مينمشكلة جدا مث ينكس عل

فنجد أتباع أرسطو امللبد املشرك عابد األواثن يتبعونه فيما وضعه هلم من قواعد املنطق الطبيعي 
 .واإلهلي

وكثري منهم يرى بعقله نقيض ما قاله ولكن حلسن ظنه به يتوقف يف خمالفته وينسب التقصري إىل فهمه 
نفسه ولعلمه أبنه أعقل منه وهكذا شأن عميع أرابب املقاالت والنقص إىل عقله لعظمة أرسطو يف 

واملذاهب يرى أحدهم يف كالم متبوعه ومن يقلده ما هو ابطل وهو يتوقف يف رد ذلك العتقاده أن 
إمامه وشيخه أكمل منه علما وأوفر عقال هذا مع علمه وعلم العقالء أن متبوعه وشيخه ليس مبعصوم 

املسلك مع نبيهم ورسوهلم املضمون له العصمة املعلوم صدقه يف كل ما خيرب من اخلطأ فهال سلكوا هذا 
به وهال قالوا عقله أوفر من عقولنا وعلمه أصح من علومنا فنبن ننكر كل معقول خيالفه ونرده وال 

 نقبله كما فعلوه مع شيوخهم ومتبوعيهم ولكن

(1/116) 

 
 



نَـَتُه فـََلْن مَتْلِ } ُ ِفتـْ َيا َوَمْن يُِرِد اّلِلَّ نـْ َر قـُُلوبـَُهْم هَلُْم يف الدُّ ُ َأْن يَُطهِ  َك َلُه ِمَن اّلِلَِّ َشْيئاً ُأولَِئَك الَِّذيَن مَلْ يُِرِد اّلِلَّ
 [07املائدة]{ ِخْزٌي َوهَلُْم يف اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ 

ته ال تفيد إن كل من أعرض عن السمع لظنه أن العقل خيالفه إذ لكون أدل: الوجه الرابع والعشرون
اليقني أو ألنه خاطب اخللق خطااب عمهوراي ختييليا ال خطااب برهانيا جتد بينهم من النزاع والتفرق 

والشهادة من بعضهم على بعض ابلضاللة حبسب إعراضهم عن السمع وكل من كان عنه أبعد كان قوله 
 .أفسد واختالف طائفته أشد

بات وبني البصريني والبغداديني منهم من النزاع ما يطول فاملعتزلة أكثر اختالفا من متكلمة أهل اإلث
ذكره والبصريون أقرب إىل اإلثبات والسنة من البغداديني فالبصريون يثبتون كونه سببانه مسيعا بصريا 
حيا عاملا قديرا ويثبتون له اإلرادة وال يوجبون عليه األصلح يف الدنيا ويثبتون خرب الواحد والقياس وال 

 .تهدين مث بني املشاخيية واحلسينية من النزاع ما هو معروفيؤمثون اجمل

(1/111) 

 
 

وأما الشيعة فأعظم تفرقا واختالفا من املعتزلة حىت قيل إهنم يبلغون ثنتني وسبعني فرقة وذلك ألهنم أبعد 
 .طوائف امللة عن السنة

بعقلك ما شئت وقد وأما الفالسفة فال جيمعهم جامع فتالعب ابلنبوات وال تقف مع حدودها وقل 
صرت فيلسوفا حكيما وهم أعظم اختالفا من عميع طوائف املسلمني واليهود والنصارى والفلسفة اليت 
ذهب إليها الفارايب وابن سينا هي فلسفة املشائني أتباع أرسطو صاحب املنطق وبينه وبني سلفه من 

 .النزاع ما يطول ذكره مث بني أتباعه من اخلالف ما يطول وصفه
 ما سائر طوائف الفالسفة فلو حكى لك اختالفهم يف علم اهليئة وحده لرأيت العجب العجاب هذاوأ

(1/111) 

 
 

 .واهليئة علم رايضي حسايب هو من أصح علومهم فكيف ابختالفهم يف الطبيعيات فكيف ابإلهليات
ه األشعري يف كتاب واعترب هذا مبا ذكره أرابب املقاالت عنهم يف العلوم الرايضية والطبيعية كما نقل

مقاالت غري اإلسالميني وابن الباقالين يف كتاب الدقائق ويف هذين الكتابني من االختالف بينهم 
أضعاف ما ذكره الشهرستاين وابن اخلطيب والكتاب الذي اتفق عليه عمهورهم وهو اجملسطي 



ريه وقضااي مبنية على لبطليموس فيه قضااي كثرية ال يقوم عليها دليل صبيح وقضااي ينازعه فيها غ
أرصاد منقولة عن غريه تقبل الغلط والكذب وفيه قضااي برهانية صادقة وهذا من أجود علومهم 

 .وأصبها

(1/111) 

 
 

وأما الطبيعيات ففيها من االضطراب واالختالف ما ما ال يكاد حيصى وهو أكثر من أن يذكر هذا وهو 
 .أقرب إىل احلس من العلم اإلهلي

ت فإذا شئت مثاال يقرب إليك حاهلم فمثلهم كمثل قوم نزلوا بفالة من األرض يف ليلة وأما اإلهليا
ظلماء فهجم عليهم العدو فقاموا يف الظلمة هاربني على وجوههم يف كل  احية وال إله إال هللا كم هلم 
لون فيه من خبط وخرص وختمني وليسوا متفقني فيه على شيء أصال وأساطينهم قد صرحوا أبهنم ال يص
فيه إىل اليقني وإمنا يتكلمون فيه ابألوىل واألخلق وهلذا ظهر يف السالكني خلفهم من احلرية والتوقف 

واالعرتاف أبهنم مل يصلوا إىل شيء ما فيه عربة ألهل الوحي اتباع الرسل املقدمني ملا نزل به الوحي على 
ابن أيب احلديد واخلوجني واجلويين عقول هؤالء وأشباههم وقد تقدم إقرار الشهرستاين وابن اخلطيب و 

 وغريهم على أنفسهم بذلك وقد

(1/104) 

 
 

قال ابن رشد وهو من أعلم الناس مبذاهب الفالسفة ومقاالهتم يف كتابه هتافت التهافت ومن الذي قال 
يف اإلهليات شيئا يعتد به وهذا أفضل املتأخرين يف زمانه أبو احلسن اآلمدي واقف يف املسائل الكبار 

ُ فـََلْن جتََِد َلُه َسِبيالً }يذكر حج  الطوائف ويبقى واقفا حائرا ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء  { َوَمْن ُيْضِلِل اّلِلَّ
 وهذا صاحب الكتب املضنون هبا على غري أهلها من[ 11النساء]

(1/107) 

 
 

ف واحلرية مث أعرض فرط ذكائه ومعرفته ابلفلسفة والكالم ينتهي وقت املوت يف هذه املسائل إىل الوق
عن تلك الطرق واقبل على طريقة أهل احلديث وأقبل على صبيح البخاري فمات وهو على صدره 



وحدثين شيخ اإلسالم قال حكى يل بعض األذكياء وكان قد قرأ على أفضل أهل زمانه يف الكالم 
ة على وجهي والفلسفة وهو ابن واصل احلموي أنه قال له الشيخ أضطجع على فراشي وأضع امللبف

وأقابل بني أدلة هؤالء وأدلة هؤالء حىت يطلع الفجر ومل يرتجح عندي شيء وهلذا ذهب طائفة من أهل 
الكالم إىل القول بتكافؤ األدلة ومعناه أهنا قد تكافأت وتعارضت فلم يعرف احلق من الباطل وصدقوا 

 :شاعرهمأما صدقهم فإن أدلتهم وطرقهم قد تكافأت وتصادمت حىت قال . وكذبوا

(1/105) 

 
 

 فرتا ا يف حندس نتصادم... ونظريي يف العلم مثلي أعمى 
ولقد صدق هذا األعمى البصر والبصرية ووصف حال القوم فأحسن وهللا الفقه وعرب عن حاهلم أبشد 

 .عبارة مطابقة بزمرة عميان قاموا يف ليلة مظلمة يتهاوشون ويتصادمون
طل ال تتكافأ حىت يتكافأ الضوء والظالم والبياض والسواد واملسك وأما كذهبم فإن أدلة احلق وشبه البا

وأننت اجليف فسببان من أعمى عن احلق بصائر من شاء من خلقه كما أعمى عن الشمس أبصار من 
شاء منهم فالذنب لكلل البصائر ال للبق كما أن احلجاب يف تلك العيون ال يف الشمس ولقد أحسن 

رهم أهنا مبنزلة أبصار اخلفاش تعجز عن ضوء النهار وال تفتح أعينها فيه القائل يف وصف هؤالء وبصائ
ويالئمها ظالم الليل فتذهب فيه وجتيء وهلذا جتد أكثر هؤالء ملا مل يتبني له اهلدى يف شيء من تلك 

 الطرق نكص على عقبيه وخلع العذار

(1/101) 

 
 

وفرجه أو رايسته وماله فأقبل على اللذات  ونزع قيد الشريعة من قلبه وأقبل على شهوات الغي يف بطنه
ومساع املطرابت ومعاشرة الصور املستبسنات وذلك خللو قلبه عن حقائق العلم واإلميان الذي بعث هللا 
به رسوله فلم يصل إليه وال وصل من طرق أصبابه إال إىل الشك واحلرية فهؤالء هم الذين عناهم هللا 

َوِإنَّ الظَّنَّ ال }فعلومهم ظنون [ 51النجم]{ ِإالَّ الظَّنَّ َوَما تـَْهَوى اأْلَنـُْفسُ ْن يـَتَِّبُعوَن }: سببانه بقوله
وإرادهتم هوى نفوسهم وعلومهم تدعو إىل إرادهتم وإرادهتم تدعو إىل [ 51النجم]{ يـُْغيِن ِمَن احْلَقِ  َشْيئاً 

قرلن ولثروا عاجل الدنيا علومهم فإن اتباع اهلوى يصد عن احلق ويضل عن سبيل هللا فتولوا عن ال



فََأْعِرْض َعْن َمْن تـََوىلَّ }: وهؤالء الذين أمر هللا رسوله ابإلعراض عنهم بعد إقامة احلجة عليهم فقال تعاىل
َلُغُهْم ِمَن اْلِعْلمِ  َيا َذِلَك َمبـْ نـْ  [ .51النجم]{ َعْن ِذْكِر َا َومَلْ يُرِْد ِإالَّ احْلََياَة الدُّ

(1/100) 

 
 

إن هللا سببانه ملا أهبط األبوين من اجلنة عهد إليهما عهدا تناوهلما وتناول : امس والعشرونالوجه اخل
ذريتهما إىل يوم القيامة وضمن ملن متسك بعهده أنه ال يضل وال يشقى وملن أعرض عنه الضالل 

يعاً بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ فَإِ }: والشقاء فقال تعاىل َها عمَِ مَّا َيَْتِيَـنَُّكْم ِمينِ  ُهدًى َفَمِن اتَـَّبَع قَاَل اْهِبطَا ِمنـْ
َنِسيتَـَها ُهَداَي َفال َيِضلُّ َوال َيْشَقى قَاَل َربِ  ملَ َحَشْرَتيِن َأْعَمى َوَقْد ُكْنُت َبِصرياً قَاَل َكَذِلَك أَتـَْتَك لاَيتـُنَ  ا فـَ

 ملن قرأ القرلن وعمل مبا فيه أن ال قال ابن عباس تكفل هللا[ 751,  756طه]{ وََكَذِلَك اْليَـْوَم تـُْنَسى
 [ .750طه]{ َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري}: يضل يف الدنيا وال يشقى يف اآلخرة مث قرأ هذه اآلية وقوله
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َكَذِلَك }يتناول الذكر الذي أنزله وهو اهلدى الذي جاءت به الرسل ويدل عليه سياق الكالم وهو قوله 
َنِسيتَـَهاأَتـَْتَك لاَيتـُنَ  فهذا هو اإلعراض عن ذكره فإذا كان هذا حال املعرض عنه فكيف [ 756طه]{ ا فـَ

حال املعارض له بعقله أو عقل من قلده وأحسن الظن به فكما أنه ال يكون مؤمنا إال من قبله وانقاد له 
 .فمن أعرض عنه وعارضه من أبعد الناس عن اإلميان به

اهلدى يف غري القرلن والسنة قد شهد هللا ورسوله له ابلضالل إن طالب : الوجه السادس والعشرون
فكيف يكون عقل الذي قد أضله هللا مقدما على كتاب هللا وسنة رسوله قال تعاىل يف أرابب العقول 

ُ َعَلى ِعْلٍم َوَخَتَم عَ }: اليت عارضوا هبا وحيه ْلِبِه َوَجَعَل َأفـََرأَْيَت َمِن اختَََّذ ِإهَلَُه َهَواُه َوَأَضلَُّه اّلِلَّ َلى مَسِْعِه َوقـَ
َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي }وقال [ 51اجلاثية]{ َعَلى َبَصرِِه ِغَشاَوًة َفَمْن يـَْهِديِه ِمْن بـَْعِد اّلِلَِّ َأَفال َتذَكَُّرونَ 
تَـَفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلهِ   [ .751األنعام]{ ُمْسَتِقيماً فَاتَِّبُعوُه َوال تـَتَِّبُعوا السُُّبَل فـَ
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ِإْن يـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوَما تـَْهَوى األَنـُْفُس َوَلَقْد َجاَءُهْم ِمْن َرهبِ ُِم }وقال فيمن قدم عقله على ما جاء به 
والقرلن مملوء بوصف من قدم عقله على ما جاء به ابلضالل وروى الرتمذي وغريه [ 51النجم]{ اهْلَُدى

لب هنع هللا يضر قال مسعت رسول هللا يقول إهنا ستكون فتنة قلت فما املخرج منها من حديث علي بن أيب طا
 اي رسول هللا قال كتاب هللا فيه نبأ ما قبلكم وخرب ما بعدكم وحكم ما بينكم
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وهو الفصل ليس ابهلزل من تركه من جبار قصمه هللا ومن ابتغى اهلدى يف غريه أضله هللا وهو حبل هللا 
ني وهو الذكر احلكيم وهو الصراط املستقيم وهو الذي ال تزيغ به األهواء وال تلتبس به األلسن وال املت

خيلق على كثرة الرد وال تنقضي عجائبه وال يشبع منه العلماء وهو الذي مل تنته اجلن إذ مسعته حىت 
ْعَنا قـُْرل اً َعَجباً يـَْهِدي ِإىَل الرُّْشدِ }: قالوا من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن [ 7,  5اجلن]{ ِإ اَّ مسَِ

 حكم به عدل ومن دعى إليه هدي إىل صراط مستقيم
إن ما عارض به هؤالء نصوص األنبياء من املعقوالت قد شهدوا على أنفسهم : الوجه السابع والعشرون

 م ذكرابحلرية والشك فيها وأهنم مل جيزموا فيها بشيء ومل يظفروا منها بعلم وال يقني كما تقد
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اليسري منه عن أفاضلهم وشهد به عليهم تناقضهم واضطراهبم واختالفهم فإن ما كان من عند غري هللا 
ال بد أن يقع فيه االختالف الكثري وشهد عليهم بذلك أتباع الرسول وشهد به عليهم من هو على كل 

َنا  َفَكْيفَ }: شيء شهيد وسيشهد به عليهم يوم القيامة من أنزل عليه َنا ِمْن ُكلِ  أُمٍَّة ِبَشِهيٍد َوِجئـْ ِإَذا ِجئـْ
وشهد به عليهم نصوص الكتاب والسنة وشهد به عليهم أدلة [ 07النساء]{ ِبَك َعَلى َهُؤالِء َشِهيداً 

العقول الصرحية املوافقة للنصوص فهل عندهم مثل هؤالء الشهود على صبة العقل الذي عارضوا به 
هم أرسطو وأفالطون وفيثاغورس وابن سينا والفارايب وجهم بن صفوان وأبو نصوص األنبياء نعم شهود

 اهلذيل العالف والنظام وأوقاح اجلهمية واملعتزلة
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وأفراخ الصابئني واجملوس ومن تعارضت عنده هذه البينات فال ننكر أن يتعارض عنده العقل والنقل وأن 
 .يقدم العقل على النقل

إن أصباب القرلن واإلميان قد شهد هللا هلم وكفى به شهيدا ابلعلم واليقني : شرونالوجه الثامن والع
واهلدى وأهنم على بصرية وبينة من رهبم وأهنم هم أولو العقل واأللباب والبصائر وأن هلم نورا على نور 

 .وأهنم املهتدون املفلبون
امل َذِلَك اْلِكَتاُب ال رَْيَب ِفيِه }رائهم قال تعاىل يف حق الذين يؤمنون ابلغيب وال يعارضونه بعقوهلم ول

َناُهْم يـُْنِفُقوَن َوالَِّذيَن  يـُْؤِمُنوَن مبَا أُْنِزَل ِإلَْيَك ُهدًى لِْلُمتَِّقنَي الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن اِبْلَغْيِب َويُِقيُموَن الصَّالَة َومِمَّا َرزَقـْ
,  5البقرة]{ وِقُنوَن ُأولَِئَك َعَلى ُهدًى ِمْن َرهبِ ِْم َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُبونَ َوَما أُْنِزَل ِمْن قـَْبِلَك َواِبآلِخَرِة ُهْم يُ 

َويـََرى الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم الَِّذي أُْنِزَل ِإلَْيَك ِمْن رَبِ َك ُهَو احْلَقَّ َويـَْهِدي ِإىَل ِصَراِط اْلَعزِيِز }وقال [ 7
 [ .6سبأ]{ احْلَِميدِ 
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ذا دليل ظاهر أن الذي نراه معارضا للنقل ويقدم العقل عليه ليس من الذين أوتوا العلم يف قبيل وال وه

 .دبري وال قليل وال كثري
َا أُْنِزَل ِإلَْيَك ِمْن رَبِ َك احْلَقُّ َكَمْن ُهَو َأْعَمى}وقال  وهذه شهادة من هللا على [ 71الرعد]{ َأَفَمْن يـَْعَلُم َأمنَّ

 .ي موافقة لشهادهتم على أنفسهم ابحلرية والشك وشهادة املؤمنني عليهمعمى هؤالء وه
ُ نُوُر السََّماَواِت َواأَلْرِض َمَثُل نُورِِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح يف زَُجاَجٍة الزَُّجاَجُة كَ }وقال  أَنَـَّها  اّلِلَّ

تـَُها ُيِضيُء َوَلْو مَلْ مَتَْسْسُه  َاٌر نُوٌر  َكوَْكٌب ُدرِ يٌّ يُوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمَبارََكةٍ  ُتونٍَة ال َشْرِقيٍَّة َوال َغْربِيٍَّة َيَكاُد زَيـْ زَيـْ
ُ ِبُكلِ  َشْيٍء َعِليمٌ  ُ اأَلْمثَاَل لِلنَّاِس َواّلِلَّ ُ لُِنورِِه َمْن َيَشاُء َوَيْضِرُب اّلِلَّ  [ .15النور]{ َعَلى نُوٍر يـَْهِدي اّلِلَّ

 ه عن مثل نور اإلميان به وأبمسائه وصفاته وأفعاله وصدق رسله يف قلوب عباده وموافقةفأخرب سببان
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ذلك لنور عقوهلم وفطرهم اليت أبصروا هبا نور اإلميان هبذا املثل املتضمن ألعلى أنواع النور املشهود 
لة السمعية ونور األدلة نور الوحي ونور العقل نور الشرعة ونور الفطرة نور األد. وأنه نور على نور

 .العقلية



ميَاُن َوَلِكْن َجَعْلَناهُ }وقال تعاىل  َنا ِإلَْيَك ُروحاً ِمْن َأْمِر َا َما ُكْنَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َوال اأْلِ نُوراً  وََكَذِلَك َأْوَحيـْ
َأَوَمْن َكاَن }وقال تعاىل [ 55الشورى]{ َتِقيمٍ نـَْهِدي ِبِه َمْن َنَشاُء ِمْن ِعَباِد َا َوِإنََّك لَتَـْهِدي ِإىَل ِصَراٍط ُمسْ 

َناُه َوَجَعْلَنا َلُه نُوراً مَيِْشي ِبِه يف النَّاِس َكَمْن َمثـَُلُه يف الظُُّلَماِت لَْيَس خبَارٍِج مِ  َها َكَذِلَك زُيِ َن َمْيتاً فََأْحيَـيـْ نـْ
فَالَِّذيَن لَمُنوا ِبِه َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َواتَـّبَـُعوا }تعاىل  وقال[ . 755األنعام]{ لِْلَكاِفرِيَن َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ 

 :وقال تعاىل[ 751األعراف]{ النُّوَر الَِّذي أُْنِزَل َمَعُه ُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُبونَ 
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ُ َويلُّ الَِّذيَن لَمُنوا خُيْرُِجُهْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإىَل النُّوِر َوالَّ } ِذيَن َكَفُروا َأْولَِياُؤُهُم الطَّاُغوُت خُيْرُِجونـَُهْم ِمَن اّلِلَّ

مث أخرب سببانه عن حال [ 551البقرة]{ النُّوِر ِإىَل الظُُّلَماِت ُأولَِئَك َأْصَباُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 
ل املركب واآلخر املعرضني عن هذا النور املعارضني للوحي ابلعقل مبثلني يتضمن أحدمها وصفهم ابجله

: ابجلهل البسيط ألهنم بني  اظر وابحث ومقدر ومفكر وبني مقلد حيسن الظن هبم فقال يف الطائفتني
ُ َسرِيُع احلِْ ِبِقيَعٍة حَيَْسُبُه الظَّْمآُن َماًء َحىتَّ ِإَذا َجاَءُه مَلْ جيَِْدُه َشْيئاً َوَوَجَد اّلِلََّ ِعْنَدُه فـََوفَّاُه ِحَسابَ } َساِب ُه َواّلِلَّ

ْعٍض ِإَذا َأْو َكظُُلَماٍت يف حَبٍْر جلُِ يٍ  يـَْغَشاُه َمْوٌج ِمْن فـَْوِقِه َمْوٌج ِمْن فـَْوِقِه َسَباٌب ظُُلَماٌت بـَْعُضَها فـَْوَق بَـ 
ُ َلُه نُوراً َفَما َلُه ِمْن نُورٍ   [11 , 04النور]{ َأْخَرَج َيَدُه مَلْ َيَكْد يـََراَها َوَمْن مَلْ جَيَْعِل اّلِلَّ

أن يقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقدمي النقل ألن اجلمع بني املدلولني : الوجه التاسع والعشرون
 عمع بني النقيضني
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وإبطاهلما معا إبطال للنقيضني وتقدمي العقل ممتنع ألن العقل قد دل على صبة السمع ووجوب قبول 
د أبطلنا داللة العقل وإذا بطلت داللته مل يصلح أن يكون ما أخرب به الرسول فلو أبطلنا النقل لكنا ق

معارضا للنقل ألن ما ليس بدليل ال يصلح ملعارضة الدليل فكان تقدمي العقل موجبا لعدم تقدميه فال 
جيوز تقدميه وهذا بني جدا فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصبته وأن خربه مطابق ملخربه 

لة صبيبة أو ابطلة فإن كانت صبيبة امتنع أن يكون يف العقل ما يبطلها فإما أن تكون هذه الدال
وإن كانت ابطلة لزم أن ال يكون العقل دليال صبيبا وإذا مل يكن دليال صبيبا مل يتبع حبال فضال 

عن أن يقدم على الدليل السمعي الصبيح فصار تقدمي العقل على النقل قدحا يف العقل ابنتفاء لوازمه 



وإذا كان تقدميه على النقل يستلزم القدح فيه والقدح فيه مينع داللته وذلك مينع معارضته ومدلوله 
استبال تقدميه عند املعارضة ألن تقدميه عند املعارضة يبطل املعارضة وذلك حييل املسألة من أصلها 

 :يوضبه
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ق دليل على تناقض داللته وذلك وهو أن يقال معارضة العقل ملا دل العقل على أنه ح: الوجه الثالثون
يوجب فسادها وأما السمع فلم يعلم فساد داللته وال تعارضها وتناقضها يف نفسها وإن قدر أنه مل يعلم 

 .صبتها
وإذا تعارض دليالن أحدمها علمنا فساده واآلخر مل نعلم فساده كان تقدمي مامل يعلم فساده أقرب إىل 

ا كالشاهد إذا علم كذبه وفسقه مل جيز تقدمي شهادته على شاهد الصواب من تقدمي ما يعلم فساده وهذ
جمهول مل يعلم كذبه فكيف إذا كان الشاهد الكاذب هو الذي شهد أبنه قد كذب يف بعض شهاداته 

والعقل إذا صدق السمع يف كل ما خيرب به مث قال إنه أخرب خبالف احلق قد شهد للسمع أبنه جيب قبول 
جيوز قبول قوله وشهد أبن ما أخرب به ليس حبق وشهد له أبن ما أخرب به حق قوله وشهد له أبنه ال 

 :وهذا قدح يف شهادته مطلقا ويف تزكيته وال تقبل شهادته األوىل وال الثانية يوضبه
إن اآلايت والرباهني اليقينية واألدلة القطعية قد دلت على صدق الرسل وأهنم : الوجه احلادي والثالثون

هللا وأمسائه وصفاته وأفعاله وأحكامه إال ابحلق احملض فهم صادقون فيما يبلغونه عن هللا يف ال خيربون عن 
 الطلب واخلرب وهذا أول درجات
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اإلميان فمىت علم املؤمن ابلرسول أنه أخرب بشيء من ذلك جزم جزما ال حيتمل النقيضني أنه حق وأنه ال 
به وأنه ميتنع أن يعارضه دليل قطعي ال عقلي وال مسعي فإن كل  جيوز أن يكون يف الباطن خبالف ما أخرب

ما يظن أنه يعارضه من ذلك فهي حج  داحضة وشبه فاسدة من جنس شبه السفسطة والقرمطة وإذا  
كان العقل العامل بصدق الرسول قد شهد له بذلك وأنه ممتنع أن يعارض خربه دليال صبيبا كان هذا 

ض ما أخرب به الرسول فهو ابطل فيكون هذا العقل الصبيح والسمع قد العقل شاهدا أبن كل ما عار 
 .شهدا ببطالن العقل املخالف للسمع



إن الشبهات القادحة يف نبوات األنبياء ووجود الرب ومعاد األبدان اليت يسميها : الوجه الثاين والثالثون
يدعي النفاة للصفات أهنا أصباهبا حججا عقلية هي كلها معارضة للنقل وهي أقوى من الشبه اليت 

 :معقوالت خالفت النقل أو من جنسها أو قريبة منها كما قيل
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 رأيت أخاها مغنيا مبكاهنا... دع اخلمر يشرهبا الغواة فإنين 
 أخوها غذته أمه بلباهنا... فإن ال يكنها أو تكنه فإنه 

ها عقلية وأورد على إثبات الصانع فقد أورد على القدح يف النبوات مثانون شبهة أو أكثر وهي كل
سببانه حنو أربعني شبهة كلها عقلية وأورد على املعاد حنو ذلك وهللا يعلم أن هذه الشبه من شبه جنس 
نفاة الصفات وعلو هللا على خلقه وتكلمه وتكليمه ورؤيته ابألبصار عيا ا يف اآلخرة لكن نفقت هذه 

سالم وأهنم يذبون عن دينه وينزهون الرب عما ال يليق به وإال الشبهة جباه نسبة أرابهبا إىل الرسول واإل
 فعند التبقيق يسفر القاع عن فخ
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ومن أتمل . كله وال فرق بني الشبه املعارضة ألصل نبوة الرسول والشبه املعارضة ملا أخرب به الرسول
وة أكثر من الشبه القادحة فيما هذا وهذا تبني له حقيقة احلال ورمبا وجد الشبه القادحة يف أصل النب

أخربت به الرسل فيقال ملن قدم املعقول املعارض ملا أخرب به الرسول هل تقدم املعقول املعارض ألصل 
الرسالة والنبوة وأنت قد أوردته وأجبت عنه مبا يعلم أن صدرك مل يثل  له فإن تلك األجوبة مبنية على 

مرة تنفيها ومرة تقف فيها أم تطرح تلك املعقوالت وهتدرها قواعد قد اضطرب فيها قولك فمرة تثبتها و 
وتشهد بفسادها فبينئذ فهال سلكت يف املعقوالت املعارضة خلرب الرسول ما سلكت يف تلك وكانت 

 .السبيل واحدة
والطريق يف ردها واضبة وأنت من أنصار هللا ورسوله حمام عن أصل الرسالة وعما جاء به الرسول جازم 

ال تعارض خربه بعقلك وهذا يف غاية الظهور حبمد هللا ولوال خشية اإلطالة لذكر ا ما ذكره من له بعقلك 
الشبه العقلية القادحة يف إثبات الصانع ورسالة رسله ويف اليوم اآلخر ويف الشبه القادحة يف علوه على 

 خلقه وصفاته
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 :هوكالمه ورؤيته وعرضنا عليك اجلميع مث إليك الوزن يوضب
وهو أن أرابب تلك الشبه إمنا استطالوا على النفاة واجلهمية مبا ساعدوهم عليه : الوجه الثالث والثالثون

من تلك الشبه وقالوا كيف يكون رسوال صادقا من خيرب مبا خيالف صريح العقل وأنتم قد سلمتم لنا 
وال يشار إليه وال ينتقل من  ذلك وساعدمتو ا على أن خالق العامل ال خيتص مبكان وال يتكملم وال يرى

مكان إىل مكان وال حتله احلوادث وال له وجه وال يد وال إصبع وال مسع وال بصر وال علم وال حياة وال 
قدرة زائدة على جمرد ذاته ومن أصولنا وأصولكم أنه مل يقم بذاته فعل وال وصف وال حركة وال استواء 

 .عن الفرح والضبك وال نزول وال غضب يف احلقيقة وال رضا فضال
وحنن وأنتم متفقون يف نفس األمر على أنه مل يتكلم هبذا القرلن وال ابلتوراة وال ابإلجنيل وإمنا ذلك كالم 
الشيء عنه إبذنه عندكم وبواسطة العقل الفعال عند ا وحنن وأنت متفقون على أنه مل يتكلم به ومل يسمع 

 راه ومل يسمع كالمهمنه وحنن وأنتم متفقون على أنه مل يره وال ي
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فعند التبقيق حنن . وال يسمعه أحد وأن هذا حمال فهو عند ا وعندكم مبنزلة كونه َيكل ويشرب وينام
وأنتم متفقون على األصول والقواعد اليت نفت هذه األمور وهي بعينها تنفي صبة نبوة من أخرب هبا 

أبن العقل يدفع خربه ويرده فما للبرب بيننا فكيف ميكن أن يصدق من جاء هبا وقد اعرتفتم معنا 
وبينكم وجه وكما تساعد ا حنن وأنتم على إبطال هذه األخبار اليت عارضت صريح العقل فساعدو ا 

 .على إبطال األصل بنفس ما اتفقنا عليه عميعا يف إبطال األدلة النقلية
حقيقة احلال فانظر حاهلم مع هؤالء فانظر هذا اإلخاء ما ألصقه والنسب ما أقربه وإذا أردت أن تعرف 

الز ادقة يف ردهم عليهم وحبوثهم معهم وخضوعهم هلم فيها ومقاومة أعداء الرسل هلم واستطالتهم عليهم 
 .ومقاتلتهم هلم أبسلبتهم اليت استعاروها منهم

فإن قلت كيف أصيب القوم مع عقوهلم وحبثهم ونظرهم واجتهادهم قلت أصاب عقوهلم ما أصاب 
 كفار قريش وغريهم من األمم الذين كذبوا الرسل مع تلك األحالم  عقول
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والعقول ولكن كادها ابريها عربة لكل ذي عقل صبيح إىل يوم القيامة وهذا جزاء من مل يرض بوحي هللا 
 :وما وهب ألنبيائه من العقول اليت نسبتها إىل عقول العاملني كنسبتهم إليهم يوضبه

وهو أن هللا سببانه اقتضت حكمته وعدله أن يفسد على العبد عقله الذي : لثالثونالوجه الرابع وا
خالف به رسله ومل جيعله منقادا هلم مسلما ملا جاءوا به مذعنا له حبيث يكون مع الرسول كمملوكه 
املنقاد من عميع الوجوه للمالك املتصرف فيه ليس له معه تصرف بوجه من الوجوه فأول ما أفسد 

عقل شيخهم القدمي إبليس حيث مل ينقد به ألمره وعارض النص ابلعقل وذكر وجه املعارضة  سببانه
فأفسد عليه عقله غاية اإلفساد حىت لل األمر إىل أن صار إمام املبطلني وقدوة امللبدين وشيخ الكفار 

تلك واملنافقني مث أتمل كيف أفسد عقول من أعرض عن رسله وعارض ما أرسلوا به فآل هبم فساد 
العقول إىل ما قصه هللا عنهم يف كتابه ومن فساد تلك العقول أهنم مل يرضوا بنيب من النبيني ورضوا إبله 

 من احلجر ومن فساد تلك العقول أهنم استببوا
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العمى على اهلدى ولثروا عقوبة الدنيا واآلخرة على سعادهتما وبدلوا نعمة هللا كفرا وأحلوا قومهم دار 
 .البوار

وأفسد عقول أهل الكتابني بكفرهم ابلرسول حىت لل أمرهم إىل مقاالت الفالسفة اليت قدموها على ما 
جاءت به الرسل حىت قالوا ما أضبكوا به كافة العقالء وإن كانوا أصباب صنائع وأفكار واستنبطوها 

قالوا يف فرية سلسلة  بعقوهلم لعجز غريهم عنها لكن أفسد عليهم العقل الذي ينال به سعادة األبد حىت
 .املوجودات عن واجب الوجود ما هو بسلسلة اجملانني أشبه منه بكالم عقالء اآلدميني

وجعلوا العامل الذي شهدت عليه شواهد الصنعة واالحتياج واالفتقار من كون غالبه مسخرا مدبرا مقهورا 
ضع ال ميكنه أن يزول عنه وعلى على حركة ال ميكنه اخلروج منها وعلى مكان ال ميكنه مفارقته وعلى و 

 .ترتيب شهد العقل والفطرة أن غريه رتبه هذا الرتتيب ووضعه يف هذا املوضع وقهره على هذه احلركة
 وكون سافله منفعال غري فاعل متأثرا غري مؤثر كل وقت يف مبدأ ومعاد وشواهد الفقر واحلاجة واحلدوث
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دميا غري خملوق وال مصنوع فعطلوه عن صانعه وخالقه مث عطلوا ظاهرة على أجزائه وأنواعه فجعلوه ق
الرب الذي فطر السماوات واألرض عن صفات كماله ونعوت جالله وأفعاله فلم يثبتوا له ذاات وال صفة 

وال فعال وال تصرفا ابختياره يف ملكه وال عاملا بشيء مما يف العامل العلوي والسفلي وعاجزا من أنشأ 
 .أن يعيدها مرة اثنية النشأة األوىل

 .ويف احلقيقة مل يثبتوا راب أنشأ شيئا وال ينشئه وال أثبتوا هلل مالئكة وال رسال وال كالما وال إهلية وال ربوبية
وأما االحتادية فأفسد عقوهلم فلم يثبتوا راب وظنوا أن يف اخلارج إنسا ا كليا وحيوا ا كليا وجعلوا وجود 

 .املاهيات وقالوا ال وجود للمطلق يف اخلارجالرب وجودا مطلقا جمردا عن 
 .وابجلملة فلم يصيبوا يف اإلهليات يف مسألة واحدة بل قالوا يف عميعها ما أضبكوا عليهم العقالء
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وأما متكلموا اجلهمية واملعتزلة فأفسد عقوهلم عليهم حىت قالوا ما يسخر العقالء من قائله كما تقدم 
منه وقالوا يتكلم الرب بغري كالم يقوم به وخالق بال خلق يقوم به ومسيع بال مسع التنبيه على اليسري 

وبصري بال بصر وحي بال حياة وقدير بال قدرة ومريد بال إرادة وفعال ملا يريد وال فعل له وال إرادة 
وقه وال وقالوا الرب موجود قائم بنفسه ليس يف العامل وال خارجه وال متصال به وال منفصال عنه وال ف

حتته وال عن ميينه وال عن يساره وقالوا إنه مل يزل معطال عن الفعل والفعل ممتنع مث انقلب من االمتناع 
إىل اإلمكان بغري جتدد سبب أصال وقالوا إن األعراض ال تبقى زمانني وأنكروا القوى والطبائع والغرائز 

واال ال موجودة وال معدومة وأثبتوا مصنوعا واألسباب واحلكم وجعلوا األجسام كلها متماثلة وأثبتوا أح
 .بال صانع وخملوقا بال خالق إىل أضعاف ذلك مما يسخر منه العقالء

وكلما كان الرجل عن الرسول أبعد كان عقله أقل وأفسد فأكمل الناس عقوال أتباع الرسل وأفسدهم 
األمة وهم يف الطوائف  عقوال املعرض عنهم وعما جاءوا به وهلذا كان أهل السنة واحلديث أعقل 

 كالصبابة يف الناس
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وهذه القاعدة مطردة يف كل شيء عصي الرب سببانه به فإنه يفسده على صاحبه فمن عصاه مباله 
أفسده عليه ومن عصاه جباهه أفسده عليه ومن عصاه بلسانه أو قلبه أو عضو من أعضائه أفسده عليه 



ن فساد قلب خرب من حمبة هللا وخوفه ورجائه والتوكل عليه وإن مل يشعر بفساده فأي فساد أعظم م
واإل ابة إليه والطمأنينة بذكره واألنس به والفرح ابإلقبال عليه وهل هذا القلب إال قلب قد استبكم 
فساده واملصاب ال يشعر وأي فساد أعظم من فساد لسان تعطل عن ذكره وما جاء به وتالوة كالمه 

ودعوهتم إىل هللا وأي فساد أعظم من فساد جوارح عطلت عن عبودية ونصيبة عباده وإرشادهم 
وابجلملة فما عصي هللا بشيء إال أفسده على صاحبه . فاطرها وخالقها وخدمته واملبادرة إىل مرضاته

ومن أعظم معصية العقل إعراضه عن كتابه ووحيه الذي هدى به رسوله وأتباعه واملعارضة بينه وبني كالم 
اد أعظم من فساد هذا العقل وقد أرى هللا سببانه أتباع رسوله من فساد عقل هؤالء ما غريه فأي فس

 :هو من أقوى أسباب زايدة إمياهنم ابلرسول ومبا جاء به وموجبا لشدة متسكهم به ولقد أحسن القائل
 نظري له حبا إىل األمراء... وإذا نظرت إىل أمريي زادين 
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هذه القاعدة اليت أسسها من عارض بني العقل والنقل تقتضي أن ال ينتفع : الوجه اخلامس والثالثون
أما اخلاصة فهم مصرحون أبن علم . خبرب األنبياء يف ابب الصفات واألفعال أحد من اخلاصة والعامة

ذلك ومعرفته موكول إىل العقول فما دلت عليه وشهدت به قبل وما خالفها من السمع وجب رده فلم 
 .جهة اخلرب شيئا وإمنا استفادوا احلق من جهة العقل املعارض ملا أخربت به الرسل يستفيدوا من

وأما العامة فإهنم اعتقدوا ما دل عليه اخلرب وهو ابطل يف نفس األمر فلم يستفيدوا منه معرفة احلق بل 
 إمنا حصلوا على اعتقاد الباطل فأي معاداة ملا جاء به الرسول أعظم من هذه

إن الرجل إما أن يكون مقرا ابلرسل أو جاحدا لرسالتهم فإن كان منكرا : والثالثونالوجه السادس 
فالكالم معه يف تثبيت النبوة فال وجه للكالم معه يف تعارض العقل والنقل فإن تعارضهما فرع اإلقرار 

 بصبة كل واحد منهما لو جترد عن
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 .تعارض الدليل العقلي والشرعياملعارض فمن مل يقر ابلدليل العقلي مل خياطب يف 
وكذلك من مل يقر ابلدليل الشرعي مل خياطب يف هذا التعارض فمن مل يقر ابألنبياء مل يستفد من خربهم 

 :دليال شرعيا فهذا يتكلم معه يف إثبات النبوات أوال وإن كان مقرا ابلرسالة فالكالم معه يف مقامات



ذلك أنكر الرسالة والنبوة وإن زعم أنه مقر هبما وأن  صدق الرسول فيما أخرب به فإن أنكر: أحدها
الرسل خاطبوا اجلمهور خبالف احلق تقريبا إىل أفهامهم ومضمون هذا أهنم كذبوا للمصلبة وهذا حقيقة 

 :قول هؤالء وهو عندهم كذب حسن وإن أقر أبنه صادق فيما أخرب به فالكالم معه يف
ذا أو ال يقر به فإن مل يقر به جهال عرف ذلك مبا يعرف به أنه وهو هل يقر أبنه أخرب هب: املقام الثاين

ظهر ودعا إىل هللا وحارب أعداءه فإن أصر على إنكاره ذلك فقد خرج من عملة العقالء وأنكر األمور 
 :الضرورية كوجود بغداد ومكة واهلند وغريها وإن أقر أبنه أخرب بذلك فالكالم معه يف

 راد ما دل عليه كالمهوهو أنه هل أ: املقام الثالث
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 :ولفظه أو أراد خالفه فإن ادعى أنه أراده فالكالم معه يف
وهو أن هذا املراد حق يف نفسه أم ابطل فإن كان حقا مل يتصور أن يعارضه دليل عقلي : املقام الرابع

 :البتة وإن كان ابطال انتقلنا معه إىل
فس األمر أو ال يعلمه فإن قال مل يكن عاملا به فقد نسبه وهو أنه هل كان يعلم احلق يف ن: مقام خامس

 :إىل اجلهل وإن قال كان عاملا به انتقلنا معه إىل
وهو أنه هل كان ميكنه التعبري واإلفصاح عن احلق كما فعلتم أنتم بزعمكم أو مل يكن ذلك : مقام سادس

قدر عليه أفراخ الفالسفة وتالمذة  ممكنا له فإن مل يكن ذلك ممكنا له كان تعجيزا له وملرسله عن أمر
اليهود وأوقاح املعتزلة واجلهمية وإن كان ممكنا له ومل يفعله كان ذلك غشا لألمة وتوريطا هلا يف اجلهل 
ابهلل وأمسائه وصفاته واعتقاد ماال يليق بعظمته فيه وأن اجلهمية واملعتزلة وأفراخ اليو ان وورثة الصابئني 

هللا سببانه عما ال يليق به ووصفوه مبا يليق به وتكلموا ابحللق الذي كتمه واجملوس هم الذين نزهوا 
 الرسول
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 .وهذا أمر ال حميد لكم عنه فاختاروا أي قسم شئتم من هذه األقسام
والظاهر أنكم متنازعون يف االختيار وأن عقالءكم خمتارون أن الرسول كان يدري احلق يف خالف ما 

ادرا على التعبري عنه ولكن ترك ذلك خشية التنفري فخاطب الناس خطااب عمهوراي أخرب به وإن كان ق



 .يناسب عقوهلم مبا األمر خبالفه وهذا أحسن أقوالكم إذا لمنتم ابلرسول وأقررمت مبا جاء به
إنه إذا جوز أن يكون يف العقل ما يعارض ما أخرب به الرسول كان اإلميان : الوجه السابع والثالثون

م موقوفا على العلم ابنتفاء ذلك املعارض ومشروطا به واملشروط ابلشيء يعدم عند عدمه ومعلوم اجلاز 
أن ما يستخرجه الناس بعقوهلم أمر ال غاية له سواء كان حقا أو ابطال فإذا جوز اجملوز أن يكون يف 

 كون يف املعقوالتاملعقوالت ما يناقض خرب الرسول مل ميكنه أن يثق بشيء من أخبار الرسول جلواز أن ي
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اليت مل تظهر له بعد ما يناقض خربه فإن قال أ ا أقر من السمعيات مبا مل ينفه العقل وأثبت من الصفات 
مامل خيالفه العقل مل يكن لقوله ضابط فإنه وقف التصديق ابلسمع على أمر ال ضابط له وما كان 

 .هذا األصل إميان جازم البتةمشروطا بعدم أمر ال ينضبط مل ينضبط فال يبقى مع 
وهلذا جتد من تعود معارضة الشرع ابلرأي ال يستقر يف قلبه إميان أبدا وال يكون الرجل مؤمنا حىت يؤمن 
ابلرسول إميا ا جازما ليس مشروطا بعدم معارض فإذا قال أ ا أؤمن خبربه مامل يظهر له معارض يدفعه مل 

 إله إال هللا إال أن يكون يف العقل دليل يدل على إثبات إله يكن مؤمنا به كما لو قال أ ا أشهد أن ال
لخر أو يقول أ ا أؤمن ابملعاد إال أن يكون يف العقل دليل ينفيه أو يقول أ ا أؤمن ابلرسول إال أن يكون 

 .يف العقل ما يبطل رسالته فهذا وأمثاله ليس مبؤمن جازم إبميانه وأحسن أحواله أن يكون شاكا
 :إن طرق العلم احلس والعقل واملركب منهما فاملعلومات ثالثة أقسام: والثالثون الوجه الثامن

 ما يعلم ابلعقل: أحدمها
 ما يعلم ابلسمع: والثاين
 ما يعلم ابلعقل والسمع: والثالث

وكل منهما ينقسم إىل ضروري ونظري وإىل معلوم ومظنون وموهوم فليس كل ما حيكم به العقل علما بل 
 .قد يكون ومها كاذاب كما أن ما يدركه السمع والبصر كذلكقد يكون ظنا و 
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فال بد من حكم يفصل بني هذه األنواع ومييز بني معلومها ومظنوهنا وموهومها فإذا اتفق العقل والسمع 
والعقل واحلس على قضية كانت معلومة يقينية وإن انفرد هبا احلس عن العقل كانت ومهية كما ذكر من 



حلس يف رؤية املتبرك أشد احلركة وأسرعها ساكنا والساكن متبركا والواحد اثنني واإلثنني أغالط ا
 .واحدا والعظيم اجلرم صغريا والصغري كبريا والنقطة دائرة وأمثال ذلك

فهذه األمور جيزم بغلطها تفرد احلس هبا عن العقل وكذلك حكم السمع قد يكون كاذاب وقد يكون 
يكون ظنيا فإذا قارنه العقل كان حكمه علما ضروراي أو نظراي كالعلم مبجرد  صادقا ضرورة ونظرا وقد

األخبار املتواترة فإنه حصل بواسطة السمع والعقل فإن السمع أدى إىل العقل ما مسعه من ذلك والعقل 
حكم أبن املخربين ال ميكن تواطؤهم على الكذب فأفاده علما ضروراي أو نظراي على االختالف يف 

 .وجود املخرب به والنزاع يف كونه ضروراي أو نظراي لفظي ال فائدة فيهذلك ب
 وكذلك الوهم يدرك أمورا ال يدري صبيبة هي
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إم ابطلة فريدها إىل العقل الصريح فما صببه منها قبله وما حكم ببطالنه رده فهذا أصل جيب 
هذا فمعلوم أن السمع الذي دل العقل  االعتناء به ومراعاته وبه يعلم الصبيح من الباطل فإذا عرف

على صبته أصح من السمع الذي مل يشهد له عقل وهلذا كان اخلرب املتواتر أعرف عند العقل من 
اآلحاد وما ذاك إال ألن داللة العقل قد قامت على أن املخربين ال يتواطؤن على الكذب وإن كان 

رفه فال جتد حميدا عن تصديقهم فاألدلة العقلية الربهانية الذي أخربوا به خمالفا ملا اعتاده املخرب وألفه وع
على صدق الرسل وتثبيت نبوهتم أضعاف األدلة الدالة على صدق املخربين خرب التواتر فإن أولئك مل 
يقم على صدق كل واحد منهم دليل وإمنا أفاد اجتماعهم على اخلرب دليال على صدقهم والرسل صالة 

مت الرباهني اليقينية على صدق كل فرد منهم وقد اتفقت كلمتهم وتواطأ هللا وسالمه عليهم قد قا
خربهم على إثبات العلو والفوقية هلل وأنه على عرشه فوق مسواته ابئن من خلقه وأنه مكلم متكلم لمر 

 . اه يرضى ويغضب ويثيب ويعاقب وحيب ويبغض
ملخربها فإن األخبار املتواترة مستندة إىل فإفادة خربهم العلم ملخربه أعظم من إفادة األخبار املتواترة 

 حس قد
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يغلط وأخبار األنبياء مستندة إىل وحي ال يغلط فالقدح فيها ابلعقل من جنس شبه السوفسطائية 
القادحة يف احلس والعقل ولو التفتنا إىل كل شبهة يعارض هبا الدليل القطعي مل يبق لنا وثوق بشيء 

 ما يوضبهنعلمه حبس أو عقل أو هب
إن املعلومات الغائبة اليت ال تدرك إال ابخلرب أضعاف أضعاف املعلومات اليت : الوجه التاسع والثالثون

تدرك ابحلس والعقل بل ال نسبة بينهما بوجه من الوجوه وهلذا كان إدراك السمع أعم وأمشل من إدراك 
ة والعلوم اليت ال تدرك ابحلس وهذه حجة البصر فإنه يدرك األمور املعدومة واملوجودة واحلاضرة والغائب

من فضل السمع على البصر من النظار وغريهم وخالفهم لخرون فرجبوا البصر على السمع لقوة 
إدراكه وجزمه مبا يدركه وبعده من الغلط وبني الفريقني مباحثات يطول ذكرها قد ذكرها ابن قتيبة وأبو 

 .املعايل اجلويين وغريمها
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لنزاع بينهما أن ما يدرك ابلسمع أعم وأمشل وما يدرك ابلبصر أمت وأكمل فهذا له القوة والتمام وفصل ا
وذاك له العموم واإلحاطة واملقصود أن األمور الغائبة عن احلس نسبه احملسوس إليها كقطر يف حبر وال 

هذا الغيب مبا يشاء  سبيل إىل العلم هبا إال خبرب الصادق وقد اصطفى هللا من خلقه أنبياء نبأهم من
ُتْم َعَلْيِه }وأطلعهم منه على ما مل يطلع عليه غريهم كما قال تعاىل  ُ لَِيَذَر اْلُمْؤِمِننَي َعَلى َما أَنـْ َما َكاَن اّلِلَّ

َ جيَْ  ُ لُِيْطِلَعُكْم َعَلى اْلَغْيِب َوَلِكنَّ اّلِلَّ { َتيب ِمْن ُرُسِلِه َمْن َيَشاءُ َحىتَّ مَيِيَز اخْلَِبيَث ِمَن الطَّيِ ِب َوَما َكاَن اّلِلَّ
َعاملُ اْلَغْيِب َفال يُْظِهُر َعَلى َغْيِبِه َأَحداً ِإالَّ َمِن اْرَتَضى ِمْن َرُسوٍل فَِإنَُّه }وقال تعاىل [ 711لل عمران]

ُ َيْصطَ }وقال تعاىل [ 51,  56اجلن]{ َيْسُلُك ِمْن بـَنْيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َرَصداً  ِفي ِمَن اْلَمالِئَكِة ُرُسالً اّلِلَّ
يٌع َبِصريٌ  فهو سببانه يصطفي من يطلعه من أنباء الغيب على ما مل [ 15احل ]{ َوِمَن النَّاِس ِإنَّ اّلِلََّ مسَِ

 يطلع عليه غريه ولذلك مسي نبيا من اإلنباء
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ما أخرب به األنبياء ميكن معرفته  وهو اإلخبار ألنه خمرب من جهة هللا وخمرب عنه فهو منبأ ومنىبء وليس كل
بدون خربهم بل وال أكثره وهلذا كان أكمل األمم علما أتباع الرسل وإن كان غريهم أحذق منهم يف علم 

الرمل والنجوم واهلندسة والسفسطة وعلم الكم املتصل واملنفصل وعلم النبض والقارورة واألبوال 



لعلوم اليت ملا جاءهتم رسلهم ابلبينات فرحوا هبا ولثروها ومعرفة قوامها وطعومها ورائبتها وحنوها من ا
على علوم الرسل وما جاءوا به وهي كما قال الواقف على هناايهتا الواصل إىل غاايهتا وهي بني ظنون  

 كاذبة وإن بعض الظن إمث وبني علوم غري  افعة نعوذ ابهلل من علم
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 .وم األنبياء كنفع العيش العاجل ابلنسبة إىل اآلخرة ودوامهاال ينفع وإن نفعت فنفعها ابلنسبة إىل عل
فليس العلم يف احلقيقة إال ما أخربت به الرسل عن هللا عز وجل طلبا وخربا فهو العلم املزكي للنفوس 
املكمل للفطر املصبح للعقول الذي خصه هللا ابسم العلم ومسى ما عارض ظنا ال يغين من احلق شيئا 

وشهد ألهله [ 67لل عمران]{ َفَمْن َحاجََّك ِفيِه ِمْن بـَْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلمِ }ال تعاىل وخرصا وكذاب فق
ميَاَن َلَقْد لَِبثْـُتْم يف ِكَتاِب اّلِلَِّ ِإىَل يـَْوِم اْلبَـْعثِ }أهنم أولو العلم فقال تعاىل  { َوقَاَل الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َواأْلِ

ُ أَنَُّه ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َواْلَمالِئَكُة َوُأوُلو اْلِعْلمِ َشهِ }وقال [ 56الروم] واملراد أولو [ 71لل عمران]{ َد اّلِلَّ
 .العلم مبا أنزله على رسله ليس إال وليس املراد أولو العلم ابملنطق والفلسفة وفروعهما
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ْبِل َأْن يـُقْ }وقال تعاىل  فالعلم [ 770طه]{ َضى ِإلَْيَك َوْحُيُه َوُقْل َربِ  ِزْدين ِعْلماً َوال تـَْعَجْل اِبْلُقْرلِن ِمْن قـَ
ُ َيْشَهُد مبَا }وقال تعاىل . الذي أمره ابستزادته هو علم الوحي ال علم الكالم والفلسفة واملنطق َلِكِن اّلِلَّ

َزَلُه ِبِعْلِمهِ  َزَل ِإلَْيَك أَنـْ فالباء للمصاحبة مثل قوله . بشرأي أنزله وفيه علم ال يعلمه ال[ 766النساء]{ أَنـْ
َا أُْنِزَل ِبِعْلِم اّلِلَِّ } أي أنزل وفيه علم هللا وذلك من أعظم [ 70هود]{ فَِإملَّْ َيْسَتِجيُبوا َلُكْم فَاْعَلُموا َأمنَّ

ومل يصنع شيئا من قال إن املعىن أنزله وهو يعلمه وهذا وأن كان . الرباهني على صبة نبوة من جاء به
 يعلم كل شيء فليس يف ذلك دليل وبرهان على صبة الدعوى فإن البله يعلم احلق حقا فإن هللا

 والباطل خبالف ما إذا كان املعىن أنزله متضمنا لعلمه الذي ال يعلمه غريه إال من أطلعه عليه وأعلمه به
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 يسميها أرابهبا قواطع فإن هذا من أعظم أعالم النبوة والرسالة وقال فيما عارضه من الشبه الفاسدة اليت
ِإْن تـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ }وقال [ 51النجم]{ ِإْن يـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإنَّ الظَّنَّ ال يـُْغيِن ِمَن احْلَقِ  َشْيئاً }عقلية 

ُتْم ِإالَّ خَتُْرُصونَ  َيا مَنُوُت َوحَنَْيا َوقَاُلوا َما ِهَي إِ }وقال ملن أنكر املعاد بعقله [ 701]{ َوِإْن أَنـْ نـْ الَّ َحَياتـَُنا الدُّ
والظن الذي أثبته سببانه [ 50اجلاثية]{ َوَما يـُْهِلُكَنا ِإالَّ الدَّْهُر َوَما هَلُْم ِبَذِلَك ِمْن ِعْلٍم ِإْن ُهْم ِإالَّ َيظُنُّونَ 

 .للمعارضني نصوص الوحي بعقوهلم ليس هو االعتقاد الراجح بل هو أكذب احلديث
وأنت إذا أتملت ما عند [ 77,  74الذارايت]{ قُِتَل اخْلَرَّاُصوَن الَِّذيَن ُهْم يف َغْمَرٍة َساُهونَ }وقال 

 .هؤالء املعارضني لنصوص األنبياء بعقوهلم رأيته كله خرصا وعلمت أهنم هم اخلراصون
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أقام هللا به حجته وهدى به  وإن العلم يف احلقيقة ما نزل به الوحي على األنبياء واملرسلني وهو الذي
ُلو َعَلْيُكْم لاَيتَِنا َويـُزَكِ يُكْم }أنبياءه ورسله وأتباعهم به وأمنت عليه فقال  َكَما َأْرَسْلَنا ِفيُكْم َرُسوالً ِمْنُكْم يـَتـْ

{ ين َأذُْكرُْكْم َواْشُكُروا يل َوال َتْكُفُرونِ َويـَُعلِ ُمُكُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َويـَُعلِ ُمُكْم َما مَلْ َتُكونُوا تـَْعَلُموَن فَاذُْكُرو 
ُ َعَلْيَك اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوَعلََّمَك َما مَلْ َتُكْن تـَْعَلُم وََكاَن َفْضُل }وقال [ 755, البقرة 757] َزَل اّلِلَّ َوأَنـْ

ُ َعَلى اْلمُ }وقال [ 771النساء]{ اّلِلَِّ َعَلْيَك َعِظيماً  ُفِسِهْم َلَقْد َمنَّ اّلِلَّ ْؤِمِننَي ِإْذ بـََعَث ِفيِهْم َرُسوالً ِمْن أَنـْ
ْبُل َلِفي َضالٍل مُ  يِهْم َويـَُعلِ ُمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوِإْن َكانُوا ِمْن قـَ ُلو َعَلْيِهْم لاَيتِِه َويـُزَكِ  لل ]{ ِبنيٍ يـَتـْ

يِهْم َويـَُعلِ ُمُهُم ُهَو الَِّذي بـََعَث يف اأْلُمِ يِ نَي َرُسوالً }وقال [ 760عمران ُلو َعَلْيِهْم لاَيتِِه َويـُزَكِ  ُهْم يـَتـْ  ِمنـْ
ْبُل َلِفي َضالٍل ُمِبنيٍ   [5اجلمعة]{ اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوِإْن َكانُوا ِمْن قـَ
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عاله هو فهذه النعمة واملنة والتزكية إمنا هي ملن عرف أن ما جاء به الرسول وأخرب به عن هللا وصفاته وأف
 .احلق كما أخرب به ال كمن زعم أن ذلك خمالف لصريح العقل وأن العقول مقدمة عليه وهللا املستعان

إن علم األنبياء وما جاءوا به عن هللا ال ميكن أن يدرك ابلعقل وال يكتسب وإمنا هو : الوجه األربعون
يه بغري واسطة كما كلم موسى وهذا وحي أوحاه هللا إليهم بواسطة امللك أو كالم يكلم به رسوله منه إل

متفق عليه بني عميع أهل امللل املقرين ابلنبوة واملصدقني ابلرسل وإمنا خالفهم يف ذلك جهلة الفالسفة 
وسفلتهم الذين يقولون إن األنبياء يعلمون ما يعلمونه بقوة عقلية وهم أكمل من غريهم يف قوة احلدس 



النيب عن غريه بقون التخيل والتخييل فيتخيل األمور للعقول يف  ويسموهنا القوة القدسية قالوا ويتميز
الصور احملسوسة وخييلها إىل الناس يف قوالب تلك الصور ويتميز أيضا بقوة النفس فيتصرف بقوهتا يف 
مواد العلم وعناصره بقلب بعضها إىل بعض فهذه عندهم خواص النبوة فاألنبياء عندهم من جنس 

 غريهم من البشر

(1/114) 

 
 

ونبواهتم من جنس صنائع الناس وسياساهتم ورايضاهتم حىت قال أقرب هؤالء إىل اإلسالم اعلم أن 
أصول الصناعات أربعة صنعة التجارة واحلدادة والنساجة والسياسة وأصعبها صنعة السياسة وأصعب 

 .هذه الصناعة صناعة النبوة هذا كالمه بعينه يف كتابه
هذه املرتبة كانت علومها وأعماهلا من جنس علوم البشر وأعماهلم فالعقل فلما كانت النبوة عندهم يف 

مشرتك بينهم وبني كافة العقالء فلما جاءت الرسل مبا ال تدركه عقوهلم وليس يف قواعدهم ونظرهم 
ومنطقهم ما يدل عليه قابلوه ابإلنكار وقالوا قد تعارض العقل وما جئتم به وإذا تعارض العقل وخربكم 

يل إىل تقدمي أخباركم على العقل ألن ذلك يتضمن القدح فيه فهؤالء هم الذين عارضوا أوال بني فال سب
العقل والوحي وهم الذين أسسوا هذه القاعدة ووضعوا هذا البناء إذ كانت علوم األنبياء وعقوهلم 
وجه عندهم من جنس علومهم وعقوهلم ورمبا رجبوا علم الفيلسوف وعقله وبعضهم يرجح النيب من 

والفيلسوف من وجه فهؤالء إذا عارضوا بني العقل والنقل مث قدموا العقل على النقل عملوا مبقتضى 
أصوهلم وقواعدهم أما من عرف الرسل وأمرهم وعلم أن هللا أرسلهم وأوحى إليهم من غيبه ما مل يطلع 

 عليه سواهم وأن

(1/117) 

 
 

نسبة عقول صبيان املكاتب إىل عقول العقالء وأن نسبة عقول العاملني وعلومهم إليهم أقل بكثري من 
بني ما جاءوا به من عند هللا وبني ما عند هؤالء كما يدخل الرجل أصبعه يف اليم واألمر فوق ذلك 

 يوضبه
وهو أن يقال هلؤالء املعارضني بني العقل ونصوص الوحي أخربو ا عن خلق : الوجه احلادي واألربعون

ة تراب وعن رجل دعا على قومه أن ال يدع هللا منهم على األرض دايرا هذا النوع اإلنساين من قبض



فأرسل السماء عليهم وأنبع املاء من حتتهم حىت عال املاء فوق رؤوس شواهق اجلبال علوا عظيما مث 
 .ابتلعته األرض شيئا فشيئا حىت عادت يبسا

ليهم بدعوته ريح عاصف وعن رجل دعا على قومه وهم أعظم الناس أجساما وأشدهم قوة فأرسلت ع
 .جعلت حتملهم بني السماء واألرض مث تدق أعناقهم

وعن أمة كذبت نبيها وسألوه لية فانفلقت صخرة مببضر هلم ومتخضت عن  اقة من أعظم النوق قائمة 
 وشكال وهيئة فلما متادوا على تكذيبه مسعوا صيبة من

(1/115) 

 
 

 .توا موتة رجل واحدالسماء قطعت أكبادهم وقلوهبم يف أجوافهم فما
وعن  ار عظيمة أوقدت برهة من الدهر حىت كان الطري مير عليها من عال فيقع مشواي ألقي فيها رجل 
مكتوفا فصارت عليه بردا وسالما وعادت روضة خضرا وماء جاراي وعن رجل ألقى عصا يف يده فعادت 

مث عادت عصا كما كانت وعن يد  ثعبا ا عظيما ابتلع ما حبضرته من حبال وعصي ال حيصيها إال هللا
أدخلها صاحب هذه العصا إىل جيبه مث أخرجها فإذا هلا شعاع كشعاع الشمس وعن ماء انقلب دما يف 
لنيته ومواضعه وعن كثيب عظيم ضربه بعصاه فاستبال قمال كله سلط على أهل بلد عظيم وعن حبر 

الشمس فأيبسته يف ساعة وقام املاء بني ضربه بعصاه فانفلق إثين عشر طريقا مث أرسلت عليه الريح و 
تلك الطرق كاحلياض فلما جاوزه وسلكه لخرون ضربه بعصاه فالتأم عليهم فلم يفلت منهم إنسان وعن 

 جبل قلع من مكانه على قدر عسكر عظيم

(1/111) 

 
 

قوم أمسوا  حىت رفع فوق رؤوسهم وقيل هلم إن تقبلوا ما أمرمت به وإال أطبق عليكم مث رد إىل مكانه وعن
 .وهم يف صور بين لدم فأصببوا وهم يف صور القردة واخلنازير

وعن مدن قلعت من أصوهلا مث رفعت يف اهلواء مث أفلت أبهلها وجعل عاليها سافلها وأتبعت مبطر من 
احلجارة وعن رجل ولد من غري أب وامرأة خرجت من غري أم ورجل ميسح على عني الذي ولد أكمه 

به يبصر بعينني كالصبيح وميسح األبرص ليربأ كأن مل يكن به أبس وينفخ يف كبة من  ويدعو هللا فإذا
الطري فينقلب طائرا له حلم ودم وريش وعماعة ينامون يف غار ثلثمائة وتسع سنني مل أتكل األرض حلومهم 



الرجل حيا  مث ينتبهون من نومهم قياما ينظرون وعن رجل أدركه املوت هو ومحاره فمكثا مائة عام مث قام
وشاهد عظام محاره وهي تكسى اللبم ويتصل بعضها ببعض حىت قام احلمار حيا وشاهد طعامه مل يتغري 
بل هو على حاله وعن قتيل قتل بني ظهراين قوم فأمرهم نبيهم أن يذحبوا البقرة ويضربوه ببعضها ففعلوا 

 .فقام القتيل حيا  اطقا وقال فالن قتلين

(1/110) 

 
 

ه قومه لية فأومأ إىل القمر فانشق فلقتني وهم يشاهدوهنما مث عاد فالتأم وقدم السفر وعن رسول سأل
 .فأخربوا برؤية ذلك عيا ا

وأنه قبض قبضة من تراب مث رمى هبا يف وجوه عسكر ال يلتقي طرفاه فلم يبق منهم أحد إال مألت 
قربة وكل وعاء يف العسكر اجلرار وأن عينه وأنه وضع يده يف ماء ال يواريها فعاد املاء حىت مألوا منه كل 

 عماعة كثرية

(1/115) 

 
 

شبعت من برمة بقدر جسم القطا وأن جذعا حن حنني الناقة العشار إىل ولدها إليه وأن احلصى كان 
يسبح يف كفه وكف بعض أصبابه تسبيبا يسمعه احلاضرون وأن احلجر كان يسلم عليه سالما يسمعه 

 حنره إىل أسفله مث استخرج قلبه فغسل مث أعيد وهو حي ينظر وأنأبذنه وأن بطنه شق من ثغرة 

(1/116) 

 
 

شجرتني دعا هبما فأقبلتا جتران األرض حىت قامتا بني يديه فالتزقتا مث رجعت كل واحدة منها إىل مكاهنا 
 وأن ذيبا تكلم وأن بقرة

(1/111) 

 
 



خ فيأمر الريح فرتتفع به بني تكلمت وأن نبيا كان َيمر بعسكره فيقعد على بساط فرسخ يف فرس
السماء واألرض فتبمل العسكر على متنها مسرية شهر مقبلة ومسرية شهر مدبرة يف كل يوم واحد وأنه 

أمر بسرير عظيم مللكة فشق األرض وصار بني يديه يف اسرع من رد الطرف إىل أضعاف أضعاف ما 
 .ذكر ا مما يشاهده الناس أببصارهم عيا ا

لة القطعية ملا أخربت به األنبياء عن هللا أعظم من خمالفتها هلذه األمور والشبه العقلية فهل خمالفة األد
اليت تذكر على استبالة هذه األمور أكثر واقوى من الشبه اليت يذكروهنا يف معارضة نصوص الوحي بل 

 ال نسبة بينهما فإذا تعارضت أدلة العقول بزعمكم وهذه األمور ماذا تصنعون؟

(1/111) 

 
 

أتقدموهنا على أدلة العقول فتدخلون يف املؤمنني ابهلل ورسله أم تكذبون بذلك وتقولون العقل يناقض 
ذلك ويبطله ومعارضة العقل عندكم هلذه اآلايت من جنس معارضته خلرب األنبياء ال فرق بينهما البتة بل 

الشبه اليت ذكرها اجلهمية  الشبه اليت يقيمها أعداء الرسل من العقل على بطالن هذه اآلايت أقوى من
والنفاة على بطالن ما أخربت به الرسل من صفات هللا وعلوه على خلقه واستوائه على عرشه وكالمه 

 .وتكليمه وقيام أفعاله به
فعلم أن من قدم ما يظنه من العقل على نصوص الوحي مل يبق معه من اإلميان ابلرسل عني وال أثر وال 

 .حس وال خرب
حاهلم يف األمور اليت قد وقعت وشاهدها الناس أببصارهم فكيف حاهلم يف اإلميان ببشر  وإذا كان هذا

ينزل من السماء بني ملكني واضعا يديه على مناكبهما والناس يرونه عيا ا وكيف حاهلم يف اإلميان أبن 
 الشمس تطلع من

(1/111) 

 
 

 به الصادق كدابة تنشق عنها األرض مغرهبا والناس يروهنا عيا ا وكيف حباهلم إىل غري ذلك مما أخرب
فتخرج تكلم الناس وختاطبهم إىل غري ذلك مما يقيمون بعقوهلم شبها يسموهنا أدلة عقلية حتيل ذلك فمن 

 .قدم العقل على الوحي مل ميكنه أن جيزم بصدق شيء من ذلك وهللا املستعان
دوه يف أمره فإن هللا سببانه جعل إن هؤالء عكسوا شرعة هللا وحكمته وضا: الوجه الثاين واألربعون



الوحي إماما والعقل مؤمتا به وجعله حاكما والعقل حمكوما عليه ورسوال والعقل مرسال إليه وميزا ا والعقل 
 موزو ا به وقائدا والعقل منقادا له فصاحب الوحي مبعوث وصاحب العقل مبعوث إليه

(1/114) 

 
 

لعقل خمصوص بببث عن رأي وفكرة وصاحب الوحي واآليت ابلشرع خمصوص بوحي من هللا وصاحب ا
ملقى وصاحب العقل كادح طالب هذا يقول أمرت وهنيت وأوحى إيل وقيل يل وما أقول شيئا من تلقاء 

نفسي وال من قبل عقلي وال من جهة فكري ونظري وذاك املتخلف يقول نظرت ورأيت وفكرت 
نطق والكليات اخلمس واملقوالت العشر وقدرت واستبسنت واستنتجت واملتخلف يقول معي للة امل

واملختلطات واملوجهات أهتدي هبا والرسول يقول معي كتاب هللا وكالمه ووحيه واملتخلف يقول معي 
العقل والرسول يقول معي نور خالق العقل به أهدي وأهتدي والرسول يقول قال هللا كذا قال جربيل 

 قراط قال أرسطوعن هللا كذا واملتخلف يقول قال أفالطون قال ب

(1/117) 

 
 

 .كذا قال ابن سينا قال الفارايب
فيسمع من الرسول ظاهر التنزيل وصبيح التأويل وشرع سنة وأمر مبعروف وهني عن منكر وخرب عن 
هللا وأمسائه وصفاته وأفعاله وخرب عن السماء واملالئكة واليوم االخر ويسمع من اآلخر اهليوىل والصورة 

 والذايت والعرض واجلنس والنوع والفصل واخلاصة واأليس والليس وعكس النقيضوالطبيعة واالستقص 

(1/115) 

 
 

والعكس املستوي وما شاكل هذا مما ال يسمع من مسلم وال يهودي وال نصراين وال جموسي إال من 
رضي لنفسه مبا يرضى به هؤالء املتخلفون ألنفسهم ورغب فيما رغبوا فيه وابجلملة فهما طريقان 

اينان فمن أراد أن يتمعقل بعقول هؤالء فليعزل نظره عن الوحي وخيلي بينه وبني أهله ومن أحب أن متب
يكون من أهل العقل والوحي فليعتصم ابلوحي ويستمسك بغرز من جاء به ويسلم إليه أعظم من تسليم 

 الصيب ألستاذه ومعلمه بكثري فإن



(1/111) 

 
 

 .قول أضعاف أضعاف التباين الذي بني الصيب واألستاذالتباين الذي بني النيب وبني صاحب املع
ومن العجب أن هؤالء املقدمني عقوهلم على الوحي خاضعون ألئمتهم وسلفهم مستسلمون هلم يف أمور  
كثرية يقولون هم أعلم هبا منا وعقوهلم أكمل من عقولنا فليس لنا أن نعرتض عليهم فكيف يعرتض على 

ق وأقل من نسبة عقل الطفل إىل عقله وعماع األمر أن قضااي املعقول الوحي بعقله من نسبته إليه أد
مشتملة على العلم والظن والوهم وقضااي الوحي كلها حق فأين قضااي مأخوذة عن عقل قاصر عاجز 

 عرضة للخطأ من قضااي مأخوذة عن خالق العقول وواهبها هي كالمه وصفاته
الشرع فيما يطلبه وَيمر به وفيما حيكم به وخيرب عنه فهو إن العقل حتت حجر : الوجه الثالث واألربعون

حمجور عليه يف الطلب واخلرب وكما أن من عارض أمر الرسل بعقله مل يؤمن هبم ومبا جاءوا به فكذلك 
من عارض خربهم بعقله وال فرق بني األمرين أصال يوضبه أن هللا سببانه وتعاىل حكى عن الكفار 

 .حكى عنهم معارضة خربه بعقوهلممعارضة أمره بعقوهلم كما 

(1/110) 

 
 

الَِّذيَن َيَُْكُلوَن الر اب ال يـَُقوُموَن ِإالَّ َكَما يـَُقوُم الَِّذي يـََتَخبَّطُُه الشَّْيطَاُن ِمَن }ففي قوله تعاىل : أما األول
َا اْلبَـْيُع ِمْثُل الر اب َوَأَحلَّ اّلِلَُّ  فعارضوا حترميه [ 515البقرة]{  اْلبَـْيَع َوَحرََّم الرِ اباْلَمسِ  َذِلَك أِبَنَـُّهْم قَاُلوا ِإمنَّ

للراب بعقوهلم اليت سوت بني الراب والبيع فهذا معارضة النص ابلرأي ونظري ذلك مما عارضوا به حترمي امليتة 
لشََّياِطنَي َوِإنَّ ا}: بقياسها على املذكي وقالوا أتكلون ما قتلتم وال أتكلون مما قتل هللا ويف ذلك أنزل هللا

 [ .757األنعام]{ لَُيوُحوَن ِإىَل َأْولَِياِئِهْم لُِيَجاِدُلوُكْم َوِإْن َأطَْعُتُموُهْم ِإنَُّكْم َلُمْشرُِكونَ 

(1/115) 

 
 

وعارضوا أمره بتبويل القبلة بعقوهلم وقالوا إن كانت القبلة األوىل حقا فقد تركت احلق وإن كانت ابطال 
هؤالء شيخ الطريقة إبليس عدو هللا فإنه أول من عارض أمر هللا بعقله وزعم فقد كنت على ابطل وإمام 
 .أن العقل يقتضي خالفه



وأما الثاين وهو معارضة خربه ابلعقل فكما حكى سببانه عن منكري املعاد أهنم عارضوا ما أخرب به عنه 
وأخرب [ 11يس]{ ْن حُيِْيي اْلِعظَاَم َوِهَي رَِميمٌ َوَضَرَب لََنا َمَثالً َوَنِسَي َخْلَقُه قَاَل مَ }: بعقوهلم فقال تعاىل

سببانه أهنم عارضوا ما أخرب به من التوحيد بعقوهلم وعارضوا أخباره عن النبوات بعقوهلم وعارضوا 
 :بعض األمثال اليت ضرهبا بعقوهلم وعارضوا أدلة نبوة رسوله مبعارضة عقلية وهي قوهلم

(1/116) 

 
 
وأنت إذا صغت هذه املعارضة [ . 17الزخرف]{ ُقْرلُن َعَلى رَُجٍل ِمَن اْلَقْريـَتَـنْيِ َعِظيمٍ َلْوال نـُزِ َل َهَذا الْ }

صوغا مزخرفا وجدهتا من جنس معارضة املعقول ابملنقول وعارضوا لايت نبوته مبعارضة عقلية أخرى 
 اأَلْسَواِق َلْوال أُْنِزَل ِإلَْيِه َمَلٌك فـََيُكوَن َمَعُه َوقَاُلوا َماِل َهَذا الرَُّسوِل َيَُْكُل الطََّعاَم َومَيِْشي يف }: وهي قوهلم

َها ٌز َأْو َتُكوُن َلُه َجنٌَّة َيَُْكُل ِمنـْ أي لو كان رسوال خلالق [ 1,  1الفرقان]{ َنِذيراً َأْو يـُْلَقى ِإلَْيِه َكنـْ
ن أكل الطعام السموات واألرض ملا أحوجه أن ميشي بيننا يف األسواق يف طلب املعيشة وألغناه ع

وألرسل معه ملكا من املالئكة وأللقى إليه كنزا يغنيه عن طلب الكسب وعارضوا شرعه سببانه ودينه 
: الذي شرعه هلم على لسان رسوله وتوحيده مبعارضة عقلية استندوا فيها على القدر فقال تعاىل

ُ َما َأْشرَْكَنا } َوال لاَبُؤ َا َوال َحرَّْمَنا ِمْن َشْيٍء َكَذِلَك َكذََّب الَِّذيَن ِمْن َسيَـُقوُل الَِّذيَن َأْشرَُكوا َلْو َشاَء اّلِلَّ
ْبِلِهْم َحىتَّ َذاُقوا أبََْسَنا ُقْل َهْل ِعْندَُكْم ِمْن ِعْلٍم فـَُتْخرُِجوُه لََنا ِإْن تـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ وَ  ُتْم ِإالَّ خَتُْرُصوَن قـَ ِإْن أَنـْ

َلْو َشاَء هَلََداُكْم َأعْمَِعنيَ ُقْل فَِللَِّه احْلُجَّ   [ .701,  701األنعام]{ ُة اْلَباِلَغُة فـَ
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وحكى مثل هذه املعارضة عنهم يف سورة النبل ويف الزخرف وإذا أتملتها حق التأمل رأيتها أقوى بكثري 
لكائنات واملشيئة من معارضه النفاة لايت الصفات وأخبارهم بعقوهلم فإن إخواهنم عارضوا مبشيئة هللا ا

اثبتة يف نفس األمر والنفاة عارضوا أبصول فاسدة وهم وضعوها من تلقاء أنفسهم أو تلقوها عن أعداء 
الرسل من الصابئة واجملوس والفالسفة وهي خياالت فاسدة وومهيات ظنوها قضااي عقلية وابجلملة 

سلف للخلف بعدهم فبئس السلف  فمعارضة أمر الرسل وخربهم ابملعقوالت إمنا هي طريقة الكفار فهم
وبئس اخللف ومن أتمل معارضة املشركني والكفار للرسل ابلعقول وجدها أقوى من معارضة اجلهمية 
والنفاة خلربهم عن هللا وصفاته وعلوه على خلقه وتكليمه ملالئكته ورسله بعقوهلم فإن كانت تلك 



وىل ابلصبة منها وهذا ال حميد هلم عنه املعارضة ابطلة فهذه أبطل وإن صبت هذه املعارضة فتلك أ
 يوضبه

إن القرلن مملوء من ذكر الصفات والعلو على اخللق واالستواء على العرش : الوجه الرابع واألربعون
 وتكلم هللا وتكليمه للرسل وإثبات الوجه واليدين والسمع والبصر واحلياة واحملبة والغضب
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لنفاة مبنزلة وصفه ابألكل والشرب واجلوع والعطش والنوم واملوت  والرضى للرب سببانه وهذا عند ا
كل ذلك مستبيل عليه ومعلوم أن أخبار الرسول عنه سببانه مبا هو مستبيل عليه من أعظم املنفرات 
عنه ومعارضته فيه أسهل من معارضته فيما عداه ومل يعارضه أعداؤه يف حرف واحد من هذا الباب وال 

واحدة منه مع حرصهم على معارضته بكل ما يقدرون عليه فهال عارضوه مبا عارضته أنكروا عليه كلمة 
به اجلهمية والنفاة وقالوا قد أخربتنا مبا خيالف العقل الصريح فكيف ميكننا تصديقك بل كان القوم على 

ر شركهم وضالهلم أعرف ابهلل وصفاته من النفاة اجلهمية وأقرب إىل إثبات األمساء والصفات والقد
واملشيئة والفعل من شيوخ هؤالء الفالسفة وأتباعهم من السيناوية والفارابية والطوسية الذين ليس للعامل 

عندهم رب يعبد وال رسول يطاع وال معاد للخليقة وال يزيل هللا هذا العامل وَييت بعامل لخر فهذه 
وبية والصفات واملالئكة وخلق األصول قد اشرتكت فيها أعداء الرسل وامتازت كفار قريش إبثباهتم الرب

 العامل وكون الرب فاعال
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 .مبشيئته وقدرته وهلذا مل يعارضوا الرسول يف شيء من ذلك
أنه لو جاز أن يكون يف العقول ما يناقض خرب الرسول مل يتصور اإلميان به : الوجه اخلامس واألربعون

 :البتة لوجهني
 .فاء عميع املعارض وما علق على املمتنع فهو ممتنعأنه ال سبيل إىل العلم ابنت: أحدمها
أن تصديقهم واإلميان هبم يكون موقوفا على الشرط واإلميان ال يصح تعليقه ابلشرط فلو قال : الثاين

لمنت ابلرسول إن أذن يل أيب أو إن أعطيتموين كذا أو إن جعل يل األمر من بعده وحنو ذلك مل يكن 
لمة إن جعل دمحم األمر يل من بعده لمنت به فلم يصر مؤمنا بذلك وكان مؤمنا ابالتفاق كما قال مسي



من أكفر الكفار فهكذا إذا قال لمنت مبا أخرب به إال ان يعارضه دليل عقلي وهذا حقيقة قول هؤالء 
فإن هذا مل يؤمن به ابتفاق األمة وهذا كما أنه كفر يف الشرع فهو فاسد يف العقل فالواجب على اخللق 

ن ابلرسول إميا ا مطلقا جازما غري معلق على شرط ومن قال أصدق مبا صدق عقلي به وأرد ما رده اإلميا
عقلي أو عقل من هو أعقل مين أو مثلي فهو كافر ابتفاق األمة فاسد العقل وهو نظري طائفة من 

إنكار عموم  اليهود يقولون نصدق أنه رسول هللا حقا ولكن مل يبعث إلينا وإمنا بعث إىل العرب فهذا يف
 رسالته يف املرسل إليهم نظري إنكار
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َوِإَذا َجاَءتْـُهْم ليٌَة قَاُلوا َلْن نـُْؤِمَن }عموم رسالته يف املرسل به فتأمله وهؤالء شر من الذين قال هللا فيهم 
ى أن يؤتوا نظري ما جاءت به فأولئك وقفوا اإلميان عل[ 750األنعام]{ َحىتَّ نـُْؤَتى ِمْثَل َما ُأويتَ ُرُسُل اّلِلَِّ 

 .الرسل وهؤالء وقفوه على ما يناقض ما جاءت به الرسل
إن هذه املعارضة مرياث ابلتعصيب من الذين ذمهم هللا يف كتابه جبداهلم يف : الوجه السادس واألربعون

رون أهنم لايته بغري سلطان وبغري علم وأخرب أن مصدر تلك اجملادلة كرب واستكبار عن قبول احلق ممن ي
[ 11غافر]{ فـََلمَّا َجاَءتْـُهْم ُرُسُلُهْم اِبْلبَـيِ َناِت َفرُِحوا مبَا ِعْنَدُهْم ِمَن اْلِعْلمِ }: أعلم منهم كما قال تعاىل

وهذا شأن النفوس اجلاهلة الظاملة إذا كان عندها شيء من علم قد متيزت به عمن هو أجهل منها 
 ا منوحصل هلا به نوع رايسة ومال فإذا جاءه
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هو أعلم منها حبيث متبى رسوم علومها ومعارفها يف علمه ومعرفته عارضته مبا عندها من العلم وطعنت 
ُ َمْن ُهَو ُمْسِرٌف ُمْراَتٌب الَِّذيَن جُيَاِدُلوَن يف لاَيِت }فيما عنده أبنواع املطاعن قال تعاىل  َكَذِلَك ُيِضلُّ اّلِلَّ

ُ َعَلى ُكلِ  قـَْلِب ُمَتَكربِ ٍ جَ  اّلِلَِّ ِبَغرْيِ ُسْلطَانٍ  { بَّارٍ َأاَتُهْم َكبـَُر َمْقتاً ِعْنَد اّلِلَِّ َوِعْنَد الَِّذيَن لَمُنوا َكَذِلَك َيْطَبُع اّلِلَّ
ْم ِإالَّ  ِإنَّ الَِّذيَن جُيَاِدُلوَن يف لاَيِت اّلِلَِّ ِبَغرْيِ ُسْلطَاٍن َأاَتُهْم ِإْن يف ُصُدورِهِ }وقال تعاىل [ 10,  15غافر]

ٌر َما ُهْم بَِباِلِغيهِ  َوَجاَدُلوا اِبْلَباِطِل }والسلطان هو الكتاب املنزل من السماء وقال تعاىل [ 56غافر]{ ِكبـْ
َوَما نـُْرِسُل اْلُمْرَسِلنَي ِإالَّ ُمَبشِ رِيَن َوُمْنِذرِيَن َوجُيَاِدُل الَِّذيَن  }وقال تعاىل [ 5غافر]{ لُِيْدِحُضوا ِبِه احْلَق  



وهذا كثري يف القرلن يذم [ 56الكهف]{ َكَفُروا اِبْلَباِطِل لُِيْدِحُضوا بِِه احْلَقَّ َواختََُّذوا لاَييت َوَما أُْنِذُروا ُهُزواً 
 به سببانه الذين عارضوا كتبه
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اء ورسله مبا عندهم من الرأي واملعقول والبدع والكالم الباطل مشتق من الكفر فمن عارض الوحي آبر 
الرجال كان قوله مشتقا من أقوال هؤالء الضالل قال مالك أو كلما جاء ا رجل أجدل من رجل تركنا 
ما جاء به جربيل إىل النيب جلدله ومن وقف على أصول هؤالء املعارضني ومصدرها تبني له أهنا نشأت 

 :من أصلني
ظلم فكيف ال يعارض من هذا من كرب عن اتباع احلق وهوى معمي للبصرية وصادمته شبهات كالليل امل

وصفه خرب األنبياء بعقله وعقل من حيسن به الظن مث دخلت تلك الشبهات يف قلوب قوم هلم دين 
وعندهم إميان وخري فعجزوا عن دفعها فاختذوها دينا وظنوها حتقيقا ملا بعث هللا به رسوله فباربوا عليها 

بني جاهل مقلد وجمتهد خمطىء حسن القصد وظامل  واستبلوا ممن خالفهم فيها ما حرمه هللا ورسوله وهم
 .معتد متعصب والقيامة موعد اجلميع واألمر يومئذ هلل
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إن داللة السمع على مدلوله متفق عليها بني العقالء وإن اختلفوا يف جهتها : الوجه السابع واألربعون
ثبوته أم أرادت إفهام غريه وأتويل هل هي قطعية أو ظنية وهل أرادت الرسل إفهام مدلوهلا واعتقاد 

تلك األدلة وصرفها عن ظاهرها فال نزاع بني العقالء يف داللتها على مدلوهلا مث قال أتباع الرسل مدلوهلا 
اثبت يف نفس األمر ويف اإلرادة وقالت النفاة أصباب التأويل مدلوهلا منتف يف نفس األمر ويف اإلرادة 

بت يف اإلرادة منتف يف نفس األمر وأما داللة ما عارضها من وقال أصباب التخييل مدلوهلا اث
العقليات على مدلوله فلم يتفق أرابهبا على دليل واحد منها بل كل طائفة منهم تقول يف أدلة خصومها 
إن العقل يدل على فسادها ال على صبتها وأهل السمع مع كل طائفة ختالفه يف داللة العقل على 

املخالفة للسمع فكل طائفة تدعي فساد قول خصومها ابلعقل يصدقهم أهل فساد قول تلك الطائفة 
السمع على ذلك ولكن يكذبوهنم يف دعواهم صبة قوهلم ابلعقل فقد تضمنت دعوى الطوائف 



فسادها بفهم من العقل بشهادة بعضهم على بعض وشهادة أهل الوحي والسمع معهم وال يقال هذا 
 ينقلب عليكم ابتفاق شهادة
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الفرق كلها على بطالن ما دل عليه السمع وإن اختلفوا يف أنفسهم ألن املطلوب أهنم كلهم متفقون 
على أن السمع دل على اإلثبات ومل يتفقوا على أن العقل دل على نقيضه فيمتنع تقدمي الداللة اليت مل 

 .يتفق عليها على الداللة املتفق عليها وهو املطلوب
يقال كل ما عارض السمع من العقليات ففساده معلوم ابلعقل وإن مل يعارض أن : 7الوجه اخلمسون

السمع فلسنا متوقفني يف إبطاله والعلم بفساده على كونه عارض السمع بل هو ابطل يف نفسه ويف 
معارضة السمع له دليل مسعي على بطالنه فقد اتفق على فساده وبطالنه دليل العقل والسمع وما كان 

أن يعارض به عقل وال مسع وتفصيل هذه اجلملة ببيان شبهة املخالفني للسمع وبيان  هكذا مل يصلح
فسادها وخمالفتها لصريح العقل وهذا األمر حبمد هللا مل يزل أنصار الرسول يقومون به ويتكفلون ببيانه 

 .وهم فيه درجات عند هللا على منازهلم من العلم واإلميان والبيان
__________ 

م وكتب يف هامشهما هكذا يف األصل، فقد ذكر الوجه السابع واألربعني وأتبعه ابلوجه  كذا يف ظ،  7
 .اخلمسني ومل يذذكر الوجه الثامن واألربعني أو التاسع واألربعني فلعله سقط أو خطأ من الناسخ
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خافة عقل وال ترى مسألة واحدة عورض هبا الرسول إال وقد ردها أنصاره وحزبه وبينوا فسادها وس
أرابهبا املعارضني هبا يف كل نوع من أنواع العلم وقد أجرى هللا سنته وعادته أن يكشف عن عورة 

املعارض ويفضبه وخيذله يف عقله حىت يقول ما يضبك منه اإلنسان كما خذل املعارض بكالمه حىت 
ي أن جتد املعارض له أضبك عليه الناس فيما عارضه به وهذا من إمتام أدلة النبوة وبراهني صبة الوح

َييت مبا يضبك منه العقالء فلعل قائال يقول ما جاءت به الرسل قد يكون له معارض صبيح فإذا 
وقف على املعارض وسخفه وحتقق بطالنه زاده قوة يف إميانه ويقينه وصار ذلك مبثابة رجل ادعى أن معه 

أو أفضل منه فلما أخرجه إذ هو أننت  طيبا ليس مع أحد مثله وال مثل رحيه فعارضه لخر أبن معه مثله



 .شيء وأخبثه رحيا ولكن هناك عقول جعلية نشأت يف الننت واحلشوش فال أتلف غري ما نشأت فيه
إن األمور السمعية اليت يقال إن العقل عارضها كإثبات علو هللا على خلقه : الوجه احلادي واخلمسون

اآلخرة وإثبات الصفات له هي ما علم ابالضطرار أن واستوائه على عرشه وتكلمه ورؤية العباد له يف 
 الرسول جاء هبا وعلم ابالضطرار صبة نبوته
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ورسالته وما علم ابالضطرار امتنع أن يقوم على بطالنه دليل وامتنع أن يكون له معارض صبيح إذ لو 
ي وهذا يبطل حقيقة جاز أن يكون له معارض صبيح مل يبق لنا وثوق مبعلوم أصال ال حسي وال عقل

اإلنسانية بل حقيقة احليوانية املشرتكة بني احليوا ات فإن هلا متيزا وإدراكا للبقائق حبسبها وهذا الوجه يف 
غاية الظهور غين بنفسه عن التأمل وهو مبين على مقدمتني قطعيتني إحدامها أن الرسول أخرب عن هللا 

 .ح املعارض بني العقل والنقلبذلك والثانية أنه صادق ففي أي املقدمتني يقد 
إن دليل العقل هو إخباره عن الذي خلقه وفطره أنه وضع فيه ذلك وعلمه إايه : الوجه الثاين واخلمسون

 .وأرشده إليه
ودليل السمع هو اخلرب عن هللا أنه قال ذلك وتكلم به وأوحاه وعرف به الرسول وأمره أن يعرف األمة 

با حىت يكون اآلخر مطابقا ملخربه وأن األمر كما أخرب به وحينئذ وخيربهم به وال يكون أحدمها صبي
فقد شهد العقل خلرب الرسول أبنه صدق وحق فعلمنا مطابقته ملخربه مبجموع األمرين خبرب الرسول به 
وشهادة العقل الصريح أبنه ال يكذب يف خربه وأما خرب العقل عن هللا مبا يضاد ذلك أبن هللا وضع فيه 

 إايه فلم يشهدذلك وعلمه 
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له الرسول بصبة هذا اخلرب بل شهد ببطالنه فليس معه إال شهادته لنفسه أبنه صادق فيما أخرب به 
فكيف يقبل شهادته لنفسه مع عدم شهادة الرسول له فكيف مع تكذيبه إايه فكيف مع تكذيب العقل 

 :وتناقضهم يزيده إيضاحا الصريح املؤيد بنور الوحي له فكيف مع هتاتر أصبابه وتكاذهبم
وهو أن األدلة السمعية نوعان نوع دل بطريق التنبيه واإلرشاد على الدليل : الوجه الثالث واخلمسون

العقلي فهو عقلي مسعي ومن هذا غالب أدلة النبوة واملعاد والصفات والتوحيد ما تقدم التنبيه على 



نوعني عليه وهذا النوع ميتنع أن يقوم دليل اليسري جدا منه وإذا تدبرت القرلن رأيت هذا أغلب ال
صبيح على معارضته الستلزامه مدلوله وانتقال الذهن فيه من الدليل إىل املدلول ضروري وهو أصل 

للنوع الثاين الدال مبجرد اخلرب فالقدح يف النوعني ابلعقل ممتنع ابلضرورة أما األول فلما تقدم وأما الثاين 
 ح يف العقل الذي أثبتهفإلستلزام القدح فيه القد 
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 :وإذا بطل العقل الذي أثبت السمع بطل ما عارضه من العقليات كما تقدم تقريره يوضبه
إنه ليس يف القرلن صفة إال وقد دل العقل الصريح على إثباهتا هلل فقد تواطأ : الوجه الرابع واخلمسون

وهتا دليل صبيح البتة ال عقلي وال مسعي بل عليها دليل العقل ودليل السمع فال ميكن أن يعارض بثب
إن كان املعارض مسعيا كان كذاب مفرتى أو مما أخطأ املعارض يف فهمه وإن كان عقليا فهو شبه خيالية 
ومهية ال دليل عقلي برهاين وأعلم أن هذه دعوى عظيمة ينكرها كل جهمي و اف وفيلسوف وقرمطي 

اإلميان وابشر قلبه معرفة الذي دعت إليه الرسل وأقرت به الفطر وابطين ويعرفها من نور هللا قلبه بنور 
وشهدت به العقول الصبيبة املستقيمة ال املنكوسة املوكوسة اليت نكست قلوب أصباهبا فرأت احلق 
ابطال والباطل حقا واهلدى ضاللة والضاللة هدى وقد نبه هللا سببانه يف كتابه على ذلك وأرشد إليه 

موضع منه وبني أن ما وصف به نفسه هو الكمال الذي ال يستبقه سواه فجاحده ودل عليه يف غري 
جاحد لكمال الرب فإنه ميدح بكل صفة وصف هبا نفسه وأثىن هبا على نفسه وجمد هبا نفسه ومحد هبا 

 نفسه فذكرها سببانه على وجه املدحة له والتعظيم
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وعظمته وجمده وجالله وكثريا ما يذكرها عند ذكر لهلتهم  والتمجيد وتعرف هبا إىل عباده ليعرفوا كماله
اليت عبدوها من دونه وجعلوها شركاء له فيذكر سببانه من صفات كماله وعلوه على عرشه وتكلمه 

وتكليمه وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته ما هو منتف عن لهلتهم فيكون ذلك من أدل الدليل على بطالن 
 .ويذكر ذلك عند دعوته عباده إىل ذكره وشكره وعبادته لهليتها وفساد عبادهتا من دونه

فيذكر هلم من أوصاف كماله ونعوت جالله ما جيذب قلوهبم إىل املبادرة إىل دعوته واملسارعة إىل طاعته 
والتنافس يف القرب منه ويذكر صفاته أيضا عند ترغيبه هلم وترهيبه وختويفه ليعرف القلوب من ختافه 



وترهب منه ويذكر صفاته أيضا عند أحكامه وأوامره ونواهيه فقل أن جتد لية حكم وترجوه وترغب إليه 
من أحكام املكلفني إال وهي خمتتمة بصفة من صفاته أو صفتني وقد يذكر الصفة يف أول اآلية ووسطها 

ُ قـَْوَل الَّيِت جُتَاِدُلَك يف َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإىَل }: ولخرها كقوله َع اّلِلَّ َ َقْد مسَِ ُ َيْسَمُع حَتَاُورَُكَما ِإنَّ اّلِلَّ  اّلِلَِّ َواّلِلَّ
يٌع َبِصريٌ   فيذكر صفاته عند سؤال عباده لرسوله عنه ويذكرها[ 7اجملادلة]{ مسَِ
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عند سؤاهلم له عن أحكامه حىت إن الصالة ال تنعقد إال بذكر أمسائه وصفاته فذكر أمسائه وصفاته روحها 
هلا إىل لخرها وإمنا أمر إبقامتها ليذكر أبمسائه وصفاته وأمر عباده أن يسألوه وسرها يصببها من أو 

أبمسائه وصفاته ففتح هلم ابب الدعاء رغبا ورهبا ليذكره الداعي أبمسائه وصفاته فيتوسل إليه هبا وهلذا  
 اأَلمْسَاُء احْلُْسىَن َوّلِِلَِّ }: كان أفضل الدعاء وأجوبه ما توسل فيه الداعي إليه أبمسائه وصفاته قال هللا تعاىل

وكان اسم هللا األعظم يف هاتني اآليتني لية الكرسي وفاحتة لل عمران [ 714األعراف]{ فَاْدُعوُه هِبَا
 الشتماهلما على صفة احلياة
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املصببة جلميع الصفات وصفة القيومية املتضمنة جلميع األفعال وهلذا كانت سيدة لي القرلن 
ا كانت سورة اإلخالص تعدل ثلث القرلن ألهنا أخلصت للخرب عن الرب تعاىل وصفاته وأفضلها وهلذ

اللهم إين أسألك أبنك أنت هللا الذي ال "دون خلقه وأحكامه وثوابه وعقابه ومسع النيب ملسو هيلع هللا ىلص رجال يدعو 
ومسع لخر يدعو " يوم إله إال أنت املنان بديع السماوات واألرض ايذا اجلالل واإلكرام اي حي اي ق

 اللهم إين أسألك أبين أشهد أنك أنت هللا الذي ال إله إال أنت األحد الصمد الذي"
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لقد سألت هللا ابمسه األعظم الذي إذا دعي به "فقال ألحدمها " مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد
ضمنه هذا الدعاء من أمساء الرب وذلك ملا ت" سل تعطه"وقال لآلخر " أجاب وإذا سئل به أعطى 

ما أصاب : " وصفاته وأحب ما دعاه الداعي به أمساؤه وصفاته ويف احلديث الصبيح عنه أنه قال ملسو هيلع هللا ىلص



عبدا قط هم وال حزن فقال اللهم إين عبدك وابن عبدك وابن أمتك  اصييت بيدك ماض يف حكمك 
ه نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به عدل يف قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك مسيت ب

يف علم الغيب عندك أن جتعل القرلن ربيع قليب ونور صدري وجالء حزين وذهاب مهي وغمي إال 
 بلى ينبغي ملن"قالوا أفال نتعلمهن اي رسول هللا قال " أذهب هللا مهه وغمه وأبدله مكانه فرحا
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 ".يسمعهن أن يتعلمهن
انه على إثبات صفاته وأفعاله بطريق املعقول فاستيقظت لتنبيهه العقول احلية واستمرت وقد نبه سبب

{ َأال يـَْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اخْلَِبريُ }على رقدهتا العقول امليتة فقال هللا تعاىل يف صفة العلم 
َأَفَمْن خَيُْلُق َكَمْن ال }ببانه فتأمل صبة هذا الدليل مع غاية إجياز لفظه واختصاره وقال س[ 70امللك]

َواختَََّذ قـَْوُم ُموَسى ِمْن }فما أصح هذا الدليل وما أوجزه وقال تعاىل يف صفة الكالم [ 71النبل]{ خَيُْلقُ 
نبه [ 701األعراف]{ يالً بـَْعِدِه ِمْن ُحِليِ ِهْم ِعْجالً َجَسداً َلُه ُخَواٌر َأمَلْ يـََرْوا أَنَُّه ال ُيَكلِ ُمُهْم َوال يـَْهِديِهْم َسبِ 

هبذا الدليل على أن من ال يكلم وال يهدي ال يصلح أن يكون لهلا وكذلك قوله يف اآلية األخرى عن 
 :العجل
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فجعل امتناع صفة الكالم [ 11طه]{ َأَفال يـََرْوَن َأالَّ يـَْرِجُع ِإلَْيِهْم قـَْوالً َوال مَيِْلُك هَلُْم َضر اً َوال نـَْفعاً }
لتكليم وعدم ملك الضر والنفع دليال على عدم اإلهلية وهذا دليل عقلي مسعي على أن اإلله ال بد أن وا

نَـنْيِ َوِلَسا اً َوَشَفتَـنْيِ }: يكلم ويتكلم وميلك لعابده الضر والنفع وإال مل يكن إهلا وقال َأمَلْ جَنَْعْل َلُه َعيـْ
َناُه النَّْجَدْينِ  هبذا الدليل العقلي القاطع أن الذي جعلك تبصر وتتكلم  نبهك[ 1,  74البلد]{ َوَهَديـْ

وتعلم أوىل أن يكون بصريا متكلما عاملا فأي دليل عقلي قطعي أقوى من هذا وأبني وأقرب إىل املعقول 
ْم هَلُْم َأْعنُيٌ َأهَلُْم َأْرُجٌل مَيُْشوَن هِبَا َأْم هَلُْم أَْيٍد يـَْبِطُشوَن هِبَا أَ }: وقال تعاىل يف لهلة املشركني املعطلني
فجعل سببانه عدم البطش واملشي والسمع [ 715األعراف]{ يـُْبِصُروَن هِبَا َأْم هَلُْم لَذاٌن َيْسَمُعوَن هِبَا

والبصر دليال على عدم إهلية من عدمت فيه هذه الصفات فالبطش واملشي من أنواع األفعال والسمع 
 .والبصر من أنواع الصفات
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فسه سببانه بضد صفة أرابهبم وبضد ما وصفه به املعطلة واجلهمية فوصف نفسه ابلسمع وقد وصف ن
والبصر والفعل ابليدين واجمليء واإلتيان وذلك ضد صفات األصنام اليت جعل امتناع هذه الصفات 
ها  عليها منافيا إلهليتها فتأمل لايت التوحيد والصفات يف القرلن على كثرهتا وتفننها واتساعها وتنوع

كيف جتدها كلها قد أثبتت الكمال للموصوف هبا وأنه املتفرد بذلك الكمال فليس له فيه شبه وال 
مثال وأي دليل يف العقل أوضح من إثبات الكمال املطلق خلالق هذا العامل ومدبره وملك السموات 

 العقل بعد هذا واألرض وقيومها فإذا مل يكن يف العقل إثبات عميع أنواع الكمال له فأي قضية تصح يف
ومن شك يف أن صفة السمع والبصر والكالم واحلياة واإلرادة والقدرة والغضب والرضا والفرح والرمحة 
والرأفة كمال فهو ممن سلب خاصة اإلنسانية وانسلخ من العقل بل من شك أن إثبات الوجه واليدين 

ونه يفعل ابختياره ما يشاء وما أثبته لنفسه معهما كمال فهو مؤوف مصاب يف عقله ومن شك أن ك
ويتكلم إذا شاء وينزل إىل حيث شاء وجييء إىل حيث شاء كمال فهو جاهل ابلكمال واجلامد عنده 

 أكمل من احلي الذي تقوم به األفعال االختيارية كما أن عند شقيقه اجلهمي
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يخهما الفيلسوف أن من أن الفاقد لصفات الكمال أكمل من املوصوف هبا كما أن عند أستاذمها وش
ال يسمع وال يبصر وال يعلم وال له حياة وال قدرة وال إرادة وال فعل وال كالم وال يرسل رسوال وال ينزل  

كتااب وال يتصرف يف هذا العامل بتبويل وتغيري وإزالة ونقل وإماتة وإحياء أكمل ممن يتصف بذلك 
عمن هو أحق ابلكمال من كل ما سواه ومل  فهؤالء كلهم قد خالفوا صريح املعقول وسلبوا الكمال

يكفهم ذلك حىت جعلوا الكمال نقصا وعدمه كماال فعكسوا األمر وقلبوا الفطر وأفسدوا العقول فتأمل 
شبههم الباطلة وخياالهتم الفاسدة اليت عارضوا هبا الوحي هل تقاوم هذا الدليل الدال على إثبات 

 .نفسك بعد ما شئتالصفات واألفعال للرب سببانه مث اخرت ل
وهذا قطرة من حبر نبهنا به تنبيها يعلم به اللبيب ما وراءه وإال فلو أعطينا هذا املوضع حقه وهيهات أن 

يصل إىل ذلك علمنا أو قدرتنا لكتبنا فيه عدة أسفار وكذا كل وجه من هذه الوجوه فإنه لو بسط 
 .وفصل الحتمل سفرا أو أكثر وهللا املستعان وبه التوفيق



إن غاية ما ينتهي إليه من ادعى معارضة العقل للوحي أحد أمور أربعة ال بد : لوجه اخلامس واخلمسونا
 له منها إما تكذيبها وجبدها وإما اعتقاد أن الرسل خاطبوا اخللق هبا خطااب عمهوراي
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ويلها وصرفها عن حقائقها ال حقيقة له وإمنا أرادوا منهم التخييل وضرب األمثال وإما اعتقاد أن املراد أت
وما تدل عليه إىل اجملازات واالستعارات وإما اإلعراض عنها وعن فهمها وتدبرها واعتقاد أنه ال يعلم ما 

 .أريد هبا إال هللا فهذه أربع مقامات وقد ذهب إىل كل مقام منها طوائف من بين لدم
النصوص والوقوع يف التجسيم والتشبيه  مقام التكذيب واجلبد وهؤالء اسرتاحوا من كلفة: املقام األول

وخلعوا ربقة اإلميان من أعناقهم وقالوا لسائر الطوائف منكم إىل هذه النصوص وأما حنن فلسنا منها يف 
 .شيء ألن عقولنا ملا عارضتها دفعناها يف صدر من جاء هبا وقابلناه ابلتكذيب

نهم خماطبة اخللق ابحلق يف نفس األمر فخاطبوهم مقام أهل التخييل قالوا إن الرسل مل ميك: املقام الثاين
مبا خييل إليهم وضربوا هلم األمثال وعربوا عن املعاين املعقولة ابألمور القريبة من احلس وسلكوا ذلك يف 
ابب اإلخبار عن هللا وأمسائه وصفاته واليوم االخر وأقروا ابب الطلب على حقيقته ومنهم من سلك هذا 

 .ا وجعل األمر والنهي أمثاال وإشارات ورموزا فهم ثالث فرق هذه إحداهااملسلك يف الطلب أيض
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 سلكت ذلك يف اخلرب دون األمر: والثانية
سلكت ذلك يف اخلرب عن هللا وصفاته دون املعاد واجلنة والنار وذلك كله إحلاد يف أمساء الرب : والثالثة

ن الرد على امللبد وقد وافقه يف األصل وإن خالفه يف وصفاته ودينه واليوم االخر وامللبد ال يتمكن م
فروعه فلهذا استطال على هؤالء املالحدة كابن سينا وأتباعه غاية االستطالة وقالوا القول يف نصوص 

 .املعاد كالقول يف نصوص الصفات
يتعذر  قالوا بل األمر فيها أسهل من نصوص الصفات لكثرهتا وتنوعها وتعدد طرقها وإثباهتا على وجه

معه التأويل فإذا كان اخلطاب هبا خطااب عمهوراي فنصوص املعاد أوىل قال فإن قلتم نصوص الصفات قد 
عارضها ما يدل على انتفائها من العقل قلنا ونصوص املعاد قد عارضها من العقل ما يدل على انتفائها 

ملعارضة للصفات من جنسها أو مث ذكر العقليات املعارضة للمعاد مبا يعلم به العاقل أن العقليات ا



 .أضعف منها
مقام أهل التأويل قالوا مل يرد منا اعتقاد حقائقها وإمنا أريد منا أتويلها مبا خيرجها عن : املقام الثالث

 ظاهرها وحقيقتها فتكلفوا هلا وجوه التأويالت املستكرهة واجملازات
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احتمال ألفاظ النصوص هلا وأهنا ابلتبريف أشبه منها  املستنكرة اليت يعلم العقالء أهنا أبعد شيء عن
 .ابلتفسري

والطائفتان اتفقتا على أن الرسول مل يبني احلق لألمة يف خطابه هلم وال أوضبه بل خاطبهم مبا ظاهره 
ابطل وحمال مث اختلفوا فقال أصباب التخييل أراد منهم اعتقاد خالف احلق والصواب وإن كان يف 

لبة املرتتبة عليه أعظم من املفسدة اليت فيه وقال أصباب التأويل بل أراد منا أن ذلك مفسدة فاملص
نعتقد خالف ظاهره وحقيقته ومل يبني لنا املراد تعريضا لنا إىل حصول الثواب ابالجتهاد والببث والنظر 

االجتهاد وإعمال الفكر يف معرفة احلق بعقولنا وصرف تلك األلفاظ عن حقائقها وظواهرها لننال ثواب 
والسعي يف ذلك فالطائفتان متفقتان على أن ظاهر خطاب الرسول ضالل وكفر وابطل وأنه مل يبني احلق 

 .وال هدى إليه اخللق
مقام الالأدرية الذين يقولون ال ندري معاين هذه األلفاظ وال ما أريد منها وال ما دلت عليه : املقام الرابع

 :ي اليت يقول املتأولون إهنا أسلم وحيتجون عليها بقوله تعاىلوهؤالء ينسبون طريقتهم إىل السلف وه
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ويقولون هذا هو الوقف التام عند عمهور السلف وهو قول [ 1لل عمران]{ َوَما يـَْعَلُم أَتِْويَلُه ِإالَّ اّلِلَُّ }

السلف  أيب بن كعب وعبد هللا بن مسعود وعبد هللا بن عباس وعائشة وعروة بن الزبري وغريهم من
واخللف وعلى قول هؤالء يكون األنبياء واملرسلون ال يعلمون معاين ما أنزل هللا عليهم من هذه 

النصوص وال الصبابة والتابعون هلم إبحسان بل يقرأون كالما ال يعقلون معناه مث هم متناقضون أفبش 
ال يعلمه إال هللا وقول هؤالء تناقض فإهنم يقولون جتري على ظاهرها وأتويلها ابطل مث يقولون هلا أتويل 

أيضا ابطل فإن هللا سببانه أمر بتدبر كتابه وتفهمه وتعقله وأخرب أنه بيان وهدى وشفاء ملا يف الصدور 
وحاكم بني الناس فيما اختلفوا فيه ومن أعظم االختالف اختالفهم يف ابب الصفات والقدر واألفعال 



حيصل به حكم وال هدى وال شفاء وال بيان وهؤالء طرقوا  واللفظ الذي ال يعلم ما أراد به املتكلم ال
ألهل اإلحلاد والزندقة والبدع أن يستنبطوا احلق من عقوهلم ولرائهم فإن النفوس طالبة ملعرفة هذا األمر 
أعظم طلب واملقتضى التام لذلك فيها موجود فإذا قيل هلا إن ألفاظ القرلن والسنة يف ذلك هلا أتويل 

 هللاال يعلمه إال 

(1/157) 

 
 

وال يعلم أحد معناها وما أريد هبا وما دلت عليه فروا إىل عقوهلم ونظرهم ولرائهم فسد هؤالء ابب 
اهلدى والرشاد وفتح أولئك ابب الزندقة والبدعة واإلحلاد وقالوا قد أقررمت أبن ما جاءت به الرسل يف 

يقتنا ال يف طريقة األنبياء فإ ا حنن نعلم ما هذا الباب ال حيصل منه علم ابحلق وال يهدي إليه فهو يف طر 
نقوله ونثبته ابألدلة العقلية واألنبياء مل يعلموا أتويل ما قالوه وال بينوا مراد املتكلم به وأصاب هؤالء من 
الغلط على السمع ما أصاب أولئك من اخلطأ يف العقل وهؤالء مل يفهموا مراد السلف بقوهلم ال يعلم 

َهْل يـَْنظُُروَن ِإالَّ }: ال هللا فإن التأويل يف عرف السلف املراد به التأويل يف مثل قوله تعاىلأتويل املتشابه إ
ْبُل َقْد َجاَءْت ُرُسُل رَب َِنا اِبحْلَق ِ  وقوله [ 51األعراف]{ أَتِْويَلُه يـَْوَم َيَْيت أَتِْويُلُه يـَُقوُل الَِّذيَن َنُسوُه ِمْن قـَ

ٌر َوَأحْ }تعاىل  ْبُل َقْد }وقول يوسف [ 51النساء]{ َسُن أَتِْويالً ِلَك َخيـْ اَي أََبِت َهَذا أَتِْويُل ُرْؤايَي ِمْن قـَ
 وكذلك[ 6يوسف]{ ويعلمك من أتويل األحاديث}وقول يعقوب [ 744يوسف]{ َجَعَلَها َريبِ  َحق اً 

(1/155) 

 
 
ُهَما َوادََّكَر بـَْعَد أُمٍَّة َأ َا أُ } قَاَل ال َيَْتِيُكَما }وقال يوسف [ 05يوسف]{ نـَبِ ُئُكْم بَِتْأِويِلهِ َوقَاَل الَِّذي جَنَا ِمنـْ

ْبَل َأْن َيَْتَِيُكَما فتأويل الكالم الطليب هو نفس فعل [ 11يوسف]{ طََعاٌم تـُْرزَقَانِِه ِإالَّ نـَبَّْأُتُكَما بَِتْأِويِلِه قـَ
لنهي وقالت عائشة كان رسول هللا يقول املأمور به واملنهي عنه كما قال ابن عيينة السنة أتويل األمر وا

يف ركوعه وسجوده سببانك اللهم ربنا وحبمدك يتأول القرلن وأما أتويل ما أخرب هللا به عن نفسه وعن 
اليوم اآلخر فهو نفس احلقيقة اليت أخرب هللا عنها وذلك يف حق هللا هو كنه ذاته وصفاته اليت ال يعلمها 

 ستواء معلوم والكيف جمهولغريه وهلذا قال مالك وربيعة اال
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وكذلك قال ابن املاجشون واإلمام أمحد وغريمها من السلف إ ا ال نعلم كيفية ما أخرب هللا به عن نفسه 
وإن كنا نعلم تفسريه ومعناه وقد فسر اإلمام أمحد اآلايت اليت احت  هبا اجلهمية من املتشابه وقال إهنم 

 معناها وكذلك الصبابة والتابعون فسروا القرلن وعلموا املراد آبايت أتولوها على غري أتويلها وبني
الصفات كما علموا املراد من لايت األمر والنهي وإن مل يعلموا الكيفية كما علموا معاين ما أخرب هللا به 

ه إال يف اجلنة والنار وإن مل يعلموا حقيقة كنهه وكيفيته فمن قال من السلف إن أتويل املتشابه ال يعلم
هللا هبذا املعىن فهو حق وأما من قال إن التأويل الذي هو تفسريه وبيان املراد منه ال يعلمه إال هللا فهذا 
غلط والصبابة والتابعون وعمهور األمة على خالفه قال جماهد عرضت املصبف على ابن عباس من 

سعود ما يف كتاب هللا لية إال وأ ا فاحتته إىل خامتته أقفه عند كل لية وأسأله عنها وقال عبد هللا بن م
 أعلم فيما أنزلت وقال احلسن البصري ما أنزل هللا لية إال
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وهو حيب أن يعلم ما أراد هبا وقال مسروق ما نسأل أصباب دمحم عن شيء إال وعلمه يف القرلن ولكن 
ا واملقصود أن من ادعى معارضة علمنا قصر عنه وقال الشعيب ما ابتدع قوم بدعة إال ويف كتاب هللا بياهن

العقل للسمع ال بد له أن يسلك أحد هذه املسالك األربعة الباطلة وأسلمها هذا املسلك الرابع وقد 
علمت بطالنه وإمنا كان أقل بطال ا ألنه ال يتضمن اخلرب الكاذب على هللا ورسوله فإن صاحبه يقول ال 

ا وأصباب تلك املسالك تتضمن أقواهلم تكذيب هللا أفهم من هذه النصوص شيئا وال أعرف املراد هب
 .ورسوله أو اإلخبار عن النصوص ابلتكذيب وابهلل التوفيق

إن هؤالء املعارضني للكتاب والسنة بعقلياهتم اليت هي يف احلقيقة جهليات : الوجه السادس واخلمسون
ة ويكون ما فيها من االشتباه يف إمنا يبنون أمرهم يف ذلك على أقوال مشتبهة حمتملة حتتمل معاين متعدد

 املعىن واإلعمال يف اللفظ يوجب تناوهلا
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حبق وابطل فبما فيها من احلق يقبل من مل حيط هبا علما ما فيها من الباطل ألجل االشتباه وااللتباس مث 
منشأ  يعارضون مبا فيها من الباطل نصوص األنبياء وهذا منشأ ضالل من ضل من األمم قبلنا وهو



البدع كلها فإن البدعة لو كانت ابطال حمضا ملا قبلت ولبادر كل أحد إىل ردها وإنكارها ولو كانت حقا 
حمضا مل تكن بدعة وكانت موافقة للسنة ولكنها تشتمل على حق وابطل ويلتبس فيها احلق ابلباطل كما 

ُتْم تـَْعَلُمونَ َوال تـَْلِبُسوا احْلَقَّ اِبْلَباِطِل َوَتْكُتُموا ا}: قال تعاىل فنهى عن لبس احلق [ 05البقرة]{ حْلَقَّ َوأَنـْ
ابلباطل وكتمانه ولبسه به خلطه به حىت يلتبس أحدمها ابآلخر ومنه التلبيس وهو التدليس والغش الذي 
يكون ابطنه خالف ظاهره فكذلك احلق إذا لبس ابلباطل يكون فاعله قد أظهر الباطل يف صورة احلق 

عنيان معىن صبيح ومعىن ابطل فيتوهم السامع أنه أراد املعىن الصبيح ومراده الباطل وتكلم بلفظ له م
 .فهذا من اإلعمال يف اللفظ

 وأما االشتباه يف املعىن فيكون له وجهان هو حق من أحدمها وابطل من اآلخر فيوهم إرادة الوجه
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اجململة واملعاين املشتبهة وال سيما إذا  الصبيح ويكون مراده الباطل فأصل ضالل بين لدم من األلفاظ
صادفت أذها ا خمبطة فكيف إذا انضاف إىل ذلك هوى وتعصب فسل مثبت القلوب أن يثبت قلبك 
على دينه وأن ال يوقعك يف هذه الظلمات قال اإلمام أمحد يف خطبة كتابه يف الرد على اجلهمية احلمد 

 من أهل العلم يدعون من ضل إىل اهلدى ويصربون هلل الذي جعل يف كل زمان فرتة من الرسل بقااي
منهم على األذى حييون بكتاب هللا املوتى ويبصرون بكتاب هللا أهل العمى فكم من قتيل إلبليس قد 
أحيوه وكم من اتئه ضال قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم ينفون عن  

املبطلني وأتويل اجلاهلني الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان كتاب هللا حتريف الغالني وانتبال 
 الفتنة فهم خمتلفون يف الكتاب خمالفون
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للكتاب متفقون على خمالفة الكتاب يقولون على هللا ويف هللا ويف كتاب هللا بغري علم يتكلمون ابملتشابه 
عوذ ابهلل من فنت املضلني وهذه اخلطبة تلقاها من الكالم وخيدعون جهال الناس مبا يشبهون عليهم فن

اإلمام أمحد عن عمر بن اخلطاب أو وافقه فيها فقد ذكرها دمحم بن وضاح يف أول كتابه يف احلوادث 
والبدع فقال حدثنا أسد ثنا رجل يقال له يوسف ثقة عن أيب عبد هللا الواسطي رفعه إىل عمر بن 

على العباد أبن جعل يف كل زمان فرتة من الرسل بقااي من أهل اخلطاب أنه قال احلمد هلل الذي امنت 



العلم يدعون من ضل إىل اهلدى ويصربون منهم على األذى حييون بكتاب هللا أهل العمى كم من قتيل 
إلبليس قد أحيوه وضال اتئه قد هدوه بذلوا دماءهم وأمواهلم دون هلكة العباد فما أحسن أثرهم على 

 الناس عليهم وما نسيهم ربك وما كان ربك نسيا جعل قصصهم هدىالناس وما أقبح أثر 
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 .وأخرب عن حسن مقاالهتم فال تقصر عنهم فإهنم يف منزلة رفيعة وإن أصابتهم الوضيعة اه
فقوله يتكلمون ابملتشابه من الكالم هو الذي له وجهان خيدعون به جهال الناس كما ينفق أهل الزغل 

ي له وجهان خيدعون به من مل يعرفه من الناس فال إله إال هللا كم قد ضل بذلك النقد املغشوش الذ
طوائف من بين لدم ال حيصيهم إال هللا واعترب ذلك أبظهر األلفاظ واملعاين يف القرلن والسنة وهو 
التوحيد الذي حقيقته إثبات صفات الكمال هلل وتنزيهه عن أضدادها وعبادته وحده ال شريك له 

أهل الباطل على وضعه للتعطيل احملض مث دعوا الناس إىل التوحيد فخدعوا به من مل يعرف فاصطلح 
معناه يف اصطالحهم وظن أن ذلك التوحيد هو الذي دعت إليه الرسل والتوحيد اسم لستة معان 
التوحيد توحيد الفالسفة وتوحيد اجلهمية وتوحيد القدرية اجلربية وتوحيد االحتادية فهذه األربعة أنواع من 
 جاءت الرسل إببطاهلا ودل على بطالهنا العقل والنقل فأما توحيد الفالسفة فهو إنكار ماهية الرب
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الزائدة على وجوده وإنكار صفات كماله وأنه ال مسع له وال بصر وال قدرة وال حياة وال إرادة وال كالم 
خر البتة قالوا ألنه لو كان كذلك لكان مركبا وال وجه وال يدين وليس فيه معنيان متميز أحدمها عن اآل

وكان جسما مؤلفا ومل يكن واحدا من كل وجه فجعلوه من جنس اجلوهر الفرد الذي ال حيس وال يرى 
 .وال يتميز منه جانب عن جانب بل اجلوهر الفرد ميكن وجوده

هذا املعىن يف وهذا الواحد الذي جعلوه حقيقة رب العاملني يستبيل وجوده فلما اصطلبوا على 
 [11املائدة]{ َوَما ِمْن ِإَلٍه ِإالَّ ِإَلٌه َواِحدٌ }وقوله [ 761البقرة]{ َوِإهَلُُكْم ِإَلٌه َواِحدٌ }التوحيد ومسعوا قوله 

نزلوا لفظ القرلن على هذا املعىن االصطالحي وقالوا لو كان له صفة أو كالم أو مشيئة أو علم أو حياة 
يكن واحدا وكان مركبا مؤلفا فسموا أعظم التعطيل أبحسن األمساء وهو أو قدرة أو مسع أو بصر مل 



التوحيد وكسوه ثوبه ومسوا أصح األشياء وأحقها ابلثبوت وهو صفات الرب ونعوت كماله أبقبح األمساء 
 وهو الرتكيب والتأليف فتولد من بني هذه التسمية
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لمعىن الباطل جبد حقائق أمساء الرب وصفاته بل املنكرة للمعىن الصبيح وتلك التسمية الصبيبة ل
وجبد ماهيته وذاته وتكذيب رسله ونشأ من نشأ على اصطالحهم من إعراضه عن استفادة اهلدى 

واحلق من الوحي فلم يعرف سوى الباطل الذي اصطلبوا عليه فجعله أصال لدينه فلما رأى ما جاءت 
 .قدم العقلبه الرسل يعارضه قال إذا تعارض العقل والنقل 

توحيد اجلهمية وهو مشتق من توحيد الفالسفة وهو نفي صفات الرب كعلمه وكالمه : التوحيد الثاين
ومسعه وبصره وحياته وعلوه على عرشه ونفي وجهه ويديه وقطب رحى هذا التوحيد جبد حقائق أمسائه 

 .وصفاته
أن تكون فعال هلم وأن تكون واقعة توحيد القدرية اجلربية وهو إخراج أفعال العباد : التوحيد الثالث

بكسبهم أو إرادهتم بل هي نفس فعل هللا فهو الفاعل هلا دوهنم فنسبتها إليهم وأهنم فعلوها مناف 
 .للتوحيد عندهم
توحيد القائلني بوحدة الوجود وأن الوجود عندهم واحد ليس عندهم وجودان قدمي : التوحيد الرابع

 بل الوجودوحادث وخالق وخملوق وواجب وممكن 
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عندهم واحد ابلعني والذي يقال له اخللق املشبه هو احلق املنزه والكل من عني واحدة بل هو العني 
 .الواحدة

فهذه األنواع األربعة مساها أهل الباطل توحيدا فاعتصموا ابالسم من إنكار املسلمني عليهم وقالوا حنن 
وحيد فجعلوه جنة وترسا ووقاية ومسوا التوحيد الذي بعث املوحدون ودعوا الناس إىل الباطل ابسم الت

هللا به رسله وأنبياءه تركيبا وجتسيما وتشبيها وجعلوا هذه األلقاب له سهاما وسالحا يقاتلون هبا أهله 
فترتسوا مبا عند أهل احلق من األمساء الصبيبة وقاتلوهم ابألمساء الباطلة اليت مسوا هبا ما بعث هللا به 

اتلوهم ابسم الرتكيب والتجسيم والتشبيه وترتسوا منهم ابسم التوحيد والتنزيه وقد قال جابر رسوله فق



يف احلديث الصبيح يف حجة الوداع فأهل رسول هللا ابلتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك 
كمال لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك فهذا توحيد الرسول املتضمن إلثبات صفات ال

اليت يستبق عليها احلمد وإلثبات األفعال اليت استبق هبا أن يكون منعما وإلثبات القدرة واملشيئة 
 واإلرادة والتصرف والغضب والرضا والغىن واجلود الذي هو حقيقة ملكه وعند
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مل جنازف يف نسبة الفالسفة واجلهمية واملعطلة ال محد له يف احلقيقة وال نعمة وال ملك وهللا يعلم أ ا 
ذلك إليهم بل هو حقيقة قوهلم فأي محد ملن ال يسمع وال يبصر وال يعلم وال يتكلم وال يفعل وال هو 
يف هذا العامل وال خارج عنه وال متصل به وال منفصل عنه وال فوقه وال حتته وال عن ميينه وال عن يسرته 

صف له وال فعل فانظر إىل توحيد الرسل وتوحيد وأي نعمة ملن ال يقوم به فعل البتة وأي ملك ملن ال و 
من خالفهم ومن العجب أهنم مسوا توحيد الرسل شركا وجتسيما وتشبيها مع أنه غاية الكمال ومسوا 

تعطيلهم واحتادهم ونفيهم توحيدا وهو غاية النقص مث نسبوا اتباع الرسل إىل نقص الرب وقد سلبوه كل  
 .ل وقد نزهوه عنه فهذا توحيد املالحدة واجلهمية واملعطلةكمال وزعموا أهنم أثبتوا له الكما

فهو إثبات صفات الكمال له سببانه وإثبات كونه فاعال مبشيئته وقدرته واختياره : وأما توحيد الرسل
وأن له فعال حقيقة وأنه وحده الذي يستبق أن يعبد وخياف ويرجى ويتوكل عليه فهو املستبق لغاية 

خللقه من دونه وكيل وال ويل وال شفيع وال واسطة بينه وبينهم يف رفع حوائجهم  احلب بغاية الذل وليس
 إليه ويف تفري  كرابهتم وإغاثة هلفاهتم وإجابة دعواهتم وبينه
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وبينهم واسطة يف تبليغ أمره وهنيه وخربه إليهم فال يعرفون ما حيبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه وال حقائق 
ب له وميتنع عليه ويوصف به إال من جهة هذه الواسطة فجاء هؤالء املالحدة أمسائه وتفصيل ما جي

فعكسوا األمر وقلبوا احلقائق فنفوا كون الرسل وسائط يف ذلك وقالوا تلقى بواسطة العقل ونفوا حقائق 
 .أمسائه وصفاته وقالوا هذا التوحيد

راض واألغراض واألبعاض واحلدود فهذا توحيدهم وهذا إمياهنم ابلرسل ويقولون حنن ننزهه عن األع
واجلهات وحلول احلوادث فيسمع الغر املخدوع هذه األلفاظ فيتوهم منها أهنم ينزهون هللا عما يفهم 



من معانيها عند اإلطالق من العيوب والنقائص واحلاجة فال يشك أهنم ميجدونه ويعظمونه ويكشف 
اد وتكذيب الرسل وتعطيل الرب تعاىل عما يستبقه الناقد البصري ما حتت هذه األلفاظ فريى حتتها اإلحل

من كماله فتنزيهه عن األعراض هو جبد صفاته كسمعه وبصره وحياته وعلمه وكالمه وإرادته فإن هذه 
أعراض ال تقوم إال جبسم فلو كان متصفا هبا لكان جسما وكانت أعراضا له وهو منزه عن األعراض 

  ألجلها يفعل وخيلق وَيمر وينهىوأما األغراض فهي الغاية واحلكمة اليت
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ويثيب ويعاقب وهي الغاايت احملمودة املطلوبة له من أمره وهنيه وفعله فيسموهنا علال وأغراضا مث 
 .ينزهونه عنها
فمرادهم بتنزيهه عنها أنه ليس له وجه وال يدان وال ميسك السموات على أصبع : وأما األبعاض

لى أصبع واملاء على أصبع فإن ذلك كله أبعاض وهللا منزه عن األبعاض واألرض على أصبع والشجر ع
وأما احلدود واجلهات فمرادهم بتنزيهه عنها أنه ليس فوق السماوات رب وال على العرش إله وال يشار 
إليه ابألصابع إىل فوق كما أشار إليه أعلم اخللق به وال ينزل منه شيء وال يصعد إليه شيء وال تعرج 

كة والروح إليه وال رفع املسيح إليه وال عرج برسوله دمحم إليه إذ لو كان ذلك للزم إثبات احلدود املالئ
واجلهات له وهو منزه عن ذلك وأما حلول احلوادث فرييدون به أنه ال يتكلم بقدرته وميشئته وال ينزل  

ان راضيا وال يرضى بعد أن  كل ليلة إىل مساء الدنيا وال َييت يوم القيامة وال جييء وال يغضب بعد أن ك
كان غضبان وال يقوم به فعل البتة وال أمر جمدد بعد أن مل يكن وال يريد شيئا بعد أن مل يكن مريدا له 

 وال يقول له كن حقيقة وال استوى على
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عرشه بعد أن مل يكن مستواي عليه وال يغضب يوم القيامة غضبا مل يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده 
احْلَْمُد ّلِِلَِّ َربِ  }: ثله وال ينادي عباده يوم القيامة بعد أن مل يكن مناداي هلم وال يقول للمصلي إذا قالم

قال أثىن علي عبدي وإذا [ 1الفاحتة]{ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ }محدين عبدي فإذا قال [ 5الفاحتة]{ اْلَعاَلِمنيَ 
ينِ }قال  جمدين عبدي فإن هذه كلها حوادث وهو منزه عن حلول  قال[ 0الفاحتة]{ َماِلِك يـَْوِم الدِ 

احلوادث وبعضهم خيتصر العبارة ويقول أ ا أنزهه عن التعدد والتبدد والتجدد فيتوهم السامع اجلاهل 



مبراده أنه ينزهه عن تعدد اآلهلة وعن حتدد حميط به حدود وجودية حتصره وحتويه كتبدد البيت وحنوه 
ومراده ابلتعدد الذي ينزه عنه تعدد أمسائه وصفاته وأنه ال يسمع وال يبصر وال  وعن جتدد إهليته وربوبيته

 يعلم شيئا وال يتكلم ومراده ابلتبدد أنه ليس فوق
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 .خلقه وال هو مستو على عرشه وال فوق العرش إله يعبد وليس فوق العرش إال العدم
الم مبشيئته وقدرته وبعضهم يقتصر على حرفني ومراده ابلتجدد أنه ال يقوم به فعل وال إرادة وال ك

فيقول حنن ننزهه عن التكثر والتغري فيتوهم السامع تكثر اآلهلة وتغريه سببانه واستبالته من حال إىل 
 .حال وحقيقة هذا التنزيه أنه ال صفة له وال فعل

ل والنصارى أثبتوا حنن نثبت قدميا واحدا ومثبتو الصفات يثبتون عدة قدماء قا: وكذلك قول اجلهمية
ثالثة قدماء مع هللا بفكرهم فكيف من أثبت سبعة قدماء أو أكثر فانظر إىل هذا التلبيس والتدليس 
الذي يوهم السامع أهنم أثبتوا قدماء مع هللا وإمنا أثبتوا قدميا واحدا بصفاته وصفاته داخلة يف مسمى 

 .امسه
اته إهلا بل هو اإلله الواحد جبميع أمسائه وصفاته وهذا إمنا أثبتوا إهلا واحدا ومل جيعلوا كل صفة من صف

بعينه متلقى عن عباد األصنام املشركني ابهلل املكذبني لرسوله حيث قالوا يدعو دمحم إىل إله واحد مث 
 :يقول اي هللا اي رمحن اي مسيع اي بصري فيدعو لهلة متعددة فأنزل هللا عز وجل

(1/111) 

 
 
َ أَ } َلُه اأَلمْسَاُء احْلُْسىَن ُقِل اْدُعوا اّلِلَّ ً َما َتْدُعوا فـَ أي إنكم إمنا تدعون [ 774اإلسراء]{ ِو اْدُعوا الرَّمْحََن َأاي 

إهلا واحدا له األمساء احلسىن فأي اسم دعومتوه فإمنا دعومت املسمى بذلك االسم فأخرب سببانه أنه إله 
نت حسىن وإال فلو كانت كما يقول واحد وإن تعددت أمساؤه احلسىن املشتقة من صفاته وهلذا كا

اجلاحدون لكماله أمساء حمضة فارغة من املعاين ليس هلا حقائق مل تكن حسىن ولكانت أمساء املوصوفني 
ابلصفات واألفعال أحسن منها فنزلت اآلية على توحيد الذات وكثرة النعوت والصفات ومن ذلك قول 

تم معه صفات قدمية لزم أن تكون لهلة فال يكون اإلله هؤالء املعطلة أخص صفات اإلله القدمي فإذا أثب
واحدا بل يكون لكم لهلة متعددة فيقال هلؤالء املدلسني امللبسني على أمثاهلم من أشباه األنعام احملذور 



الذي نفاه العقل والشرع والفطرة وأعمعت األنبياء من أوهلم إىل لخرهم على بطالنه أن يكون مع هللا 
يكون إله العاملني الواحد القهار حيا قيوما مسيعا بصريا متكلما لمرا  اهيا فوق عرشه له  لهلة أخرى ال أن

األمساء احلسىن والصفات العلى فلم ينف العقل والشرع والفطرة أن يكون لإلله الواحد صفات كمال 
 ونعوت جالل خيتص هبا لذاته فلبستم على املخدوعني
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لو كان فوق عرشه موصوفا بصفات الكمال يرى ابألبصار عيا ا يوم القيامة مل املغرورين وأومهتموهم أنه 
يكن إهلا واحدا وكان هناك لهلة متعددة وقدماء متغايرة وأعراض وأبعاض وحدود وجهات وتكثر وتغري 
وحتدد وجترد وجتسم وتشبيه وتركيب وأكثر الناس إذا مسعوا هذه األلفاظ نفرت عقوهلم من مسماها 

اعهم عنها وقد علم املؤمنون املصدقون للرسول العارفون ابهلل وصفاته وأمسائه أنكم توسلتم هبا ونبت أمس
إىل نفي صفاته وأفعاله وحقائق أمسائه فلم ترفعوا هبا رأسا ومل تروا هلا حرمة ومل ترقبوا فيها ذمة وغرت 

 .سواء السبيلضعاف العقول اجلاهلني حبقائق اإلميان فضلوا هبا وأضلوا كثريا وضلوا عن 
فلفط اجلسم مل ينطق به الوحي إثباات فتكون له حرمة اإلثبات وال نفيا فيكون له إلغاء النفي فمن أطلقه 
نفيا أو إثباات سئل عما أراد به فإن قال أردت اجلسم معناه يف لغة العرب وهو البدن الكثيف الذي ال 

لنار وال للماء فهذه اللغة وكتبها بني أظهر ا يسمى يف اللغة جسم سواه وال يقال للهواء جسم لغة وال ل
فهذا املعىن منفي عن هللا عقال ومسعا وإن أردمت به املركب من املادة والصورة أو املركب من اجلواهر 

 الفردة فهذا منفي عن هللا قطعا
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 .والصواب نفيه عن املمكنات أيضا فليس اجلسم املخلوق مركبا من هذا وال من هذا
أردمت ابجلسم ما يوصف ابلصفات ويرى ابألبصار ويتكلم ويكلم ويسمع ويبصر ويرضى ويغضب  وإن

فهذه املعاين اثبتة للرب تعاىل وهو موصوف هبا فال ننفيها عنه بتسميتكم للموصوف هبا جسما كما أ ا 
به  ال نسب الصبابة ألجل تسمية الروافض ملن حيبهم ويواليهم نواصب وال ننفي قدر الرب ونكذب

ألجل تسمية القدرية ملن أثبته جرباي وال نرد ما أخرب به الصادق عن هللا وأمسائه وصفاته وأفاله لتسمية 
 .أعداء احلديث لنا حشوية



وال جنبد صفات خالقنا وعلوه على خلقه واستواءه على عرشه لتسمية الفرعونية املعطلة ملن أثبت 
 .ذلك جمسما مشبها

 على عرشه إين إذا جملسم... ئه فإن كان جتسيما ثبوت استوا
 فمن ذلك التشبيه ال أتكتم... وإن كان تشبيها ثبوت صفاته 
 وأوصافه أو كونه يتكلم... وإن كان تنزيها جبود استوائه 
 بتوفيقه وهللا أعلى وأعلم... فعن ذلك التنزيه نزهت ربنا 
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 ورضي هللا عن الشافعي حيث فتح للناس هذا الباب يف قوله
 واهتف بقاعد خيفها والناهض... اي راكبا قف ابحملصب من مىن 
 فليشهد الثقالن أين رافض... إن كان رفضا حب لل دمحم 

 ورضي هللا عن شيخنا إذ يقول
 فإين كما زعموا  اصيب... فإن كان نصبا والء الصباب 

 فال برح الرفض من جانيب... وإن كان رفضا والء لله 
 قول األول هذا كله كأنه مأخوذ من

 وذلك ذنب لست منه أتوب... وعريين الواشون أين أحبها 
 وقول اآلخر

 فإين مصر ما بقيت على الذنب... فإن كان ذنيب حبكم ووالءكم 
وإن أردمت ابجلسم ما يشار إليه إشارة حسية فقد أشار إليه أعرف اخللق به أبصبعه رافعا هلا إىل السماء 

 يشهد
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شريا له أو أردمت ابجلسم ما يقال أين هو فقد سأل أعلم اخللق به عنه أبين منبها على اجلمع األعظم م
 .علوه على عرشه ومسع السؤال أبين وأجاب عنه ومل يقل هذا السؤال إمنا يكون عن اجملسم

وإن أردمت ابجلسم ما يلبقه من وإىل فقد نزل جربيل من عنده ونزل كالمه من عنده وعرج برسوله إليه 



 .يه يصعد الكلم الطيب وعنده املسيح رفع إليهوإل
وإن أردمت ابجلسم ما يتميز منه أمر عن أمر فهو سببانه موصوف بصفات الكمال عميعها من السمع 

والبصر والعلم والقدرة واحلياة وهذه صفات متميزة متغايرة ومن قال إهنا صفة واحدة فهو ابجملانني أشبه 
لق به أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من عقوبتك وأعوذ بك منه ابلعقالء وقد قال أعلم اخل

منك واملستعاذ به غري املستعاذ منه وأما استعاذته به منه فباعتبارين خمتلفني فإن الصفة املستعاذ هبا 
 والصفة املستعاذ منها صفتان ملوصوف واحد ورب واحد فاملستعيذ
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 .وصوف هبما منهإبحدى الصفتني من األخرى مستعيذ ابمل
وإن أردمت ابجلسم ما له وجه ويدان ومسع وبصر فنبن نؤمن بوجه ربنا األعلى وبيديه وبسمعه وبصره 

 .وغري ذلك من صفاته اليت أطلقها على نفسه
وإن أردمت ابجلسم ما يكون فوق غريه ومستواي على غريه فهو سببانه فوق عباده مستو على عرشه 

الرتكيب هذه املعاين اليت دل عليها الوحي والعقل فنفيكم هلا هبذه األلقاب وكذلك إن أردمت ابلتشبيه و 
املنكرة خطأ يف اللفظ واملعىن وجناية على ألفاظ الوحي والعقل وحقائق صفات الرب أما اخلطأ اللفظي 
فتسميتكم املوصوف بذلك جسما مركبا مؤلفا مشبها لغريه وتسميتكم هذه الصفات جتسيما وتركيبا 

ا فكذبتم على القرلن وعلى الرسول وعلى اللغة ووضعتم لصفاته ألفاظا منكم بدأت وإليكم وتشبيه
تعود وأما خطأكم يف املعىن فنفيكم وتعطيلكم لصفات كماله بواسطة هذه التسمية واأللقاب فنفيتم 

فسأل عنه  املعىن احلق ومسيتموه ابالسم املنكر وكنتم يف ذلك مبنزلة من مسع أن يف العسل شفاء ومل يره
فقيل له مائع رقيق أصفر يشبه العذرة تتقيأه الز ابري ومن مل يعرف العسل ينفر عنه هبذا التعريف ومن 

 :عرفه وذاقه مل يزده هذا التعريف عنده إال حمبة له ورغبة فيه وما أحسن ما قال القائل
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 وإن تشاء قلت ذا قيء الز ابري... تقول هذا جين النبل متدحه 
 واحلق قد يعرتيه سوء تعبري... دحا وذما وما جاوزت وصفهما م

وأشد ما حاول أعداء الرسول من التنفري عنه سوء التعبري عما جاء به وضرب األمثال القبيبة له 



والتعبري عن تلك املعاين اليت ال أحسن منها أبلفاظ منكرة ألقوها يف مسامع املغرتين املخدوعني فوصلت 
منه وهذا شأن كل مبطل وكل من يكيد احلق وأهله هذه طريقه ومسلكه وأكثر  إىل قلوهبم فنفرت

العقول كما عهدت تقبل القول بعبارة وترده بعينه بعبارة أخرى وكذلك إذا قال الفرعوين لو كان فوق 
السموات رب أو على العرش إله لكان مركبا قيل له لفظ املركب يف اللغة هو الذي ركبه غريه يف حمله  

وقوهلم ركبت اخلشبة والباب أو ما تركب من [ 1االنفطار]{ يف َأيِ  ُصورٍَة َما َشاَء رَكََّبكَ }: ه تعاىلكقول
 :أخالط وأجزاء حبيث كانت أجزاؤه متفرقة فاجتمعت وركبت حىت صار شيئا واحدا كقوهلم

(1/100) 

 
 

عرش كان مركبا هذا الرتكيب ركبت الدواء وركبت الطعام من كذا وكذا فإن أردمت بقولكم لو كان فوق ال
 .املعهود أو أنه كان متفرقا فاجتمع فهو كذب وفرية وهبت على هللا وعلى الشرع وعلى العقل

وإن أردمت أنه لو كان فوق عرشه لكان عاليا على خلقه ابئنا منهم مستواي على عرشه ليس فوقه شيء 
فنفيت الشيء بتغيري العبارة عنه  فهذا املعىن حق وكأنك قلت لو كان فوق العرش لكان فوق العرش

 .وقلبها إىل عبارة أخرى وهذا شأنكم يف أكثر مطالبكم
وإن أردت بقولك كان مركبا أنه يتميز منه شيء عن شيء فقد وصفته أنت بصفات يتميز بعضها عن 
ا بعض فهل كان هذا عندك تركيبا فإن قلت هذا ال يقال يل وإمنا يقال ملن أثبت شيئا من الصفات وأم
أ ا فال أثبت له صفة واحدة فرارا من الرتكيب قيل لك العقل مل يدل على نفي املعىن الذي مسيته أنت 
تركيبا وهبك مسيته تركيبا وقد دل العقل والوحي والفطر على ثبوته أفتنفيه جملرد تسميتك الباطلة فإن 

د من جيعل وجودها زائدا على تركيب الذات من الوجود واملاهية عن: الرتكيب يطلق ويراد به مخس معاين
 ماهيتها فإذا نفيت هذا الرتكيب جعلته

(1/105) 

 
 

 .وجودا مطلقا إمنا هو يف األذهان ال وجود له يف األعيان
تركيب املاهية من الذات والصفات فإذا نفيت هذا الرتكيب جعلته ذاات جمردة عن كل وصف ال : الثاين

يد وال له حياة وال مشيئة وال صفة أصال فكل ذات يف يسمع وال يبصر وال يعلم وال يقدر وال ير 
املخلوقات أكمل من هذه الذات فاستفدت بنفيك هذا الرتكيب كفرك ابهلل وجبدك لذاته وصفاته 



 .وأفعاله فكان اسم الرتكيب ملقيا لك يف أعظم الكفر وموجبا لك أشد التعذيب
 يقوله الفالسفة تركيب املاهية اجلسمية من اهليوىل والصورة كما: الثالث
 تركيبها من اجلواهر الفردة كما يقوله كثري من أهل الكالم: الرابع

 تركيب املاهية من أجزاء كانت متفرقة فاجتمعت وتركبت: اخلامس
فإن أردت بقولك لو كان فوق العرش لكان مركبا ما تدعيه الفالسفة واملتكلمون قيل لك عمهور 

 ملخلوقة ليست مركبة ال من هذاالعقالء عندهم أن األجسام احملدثة ا

(1/106) 

 
 

وال من هذا فلو كان فوق العرش جسم خملوق حمدث مل يلزم أن يكون مركبا هبذا االعتبار فكيف يلزم 
ذلك يف حق خالق املفرد واملركب الذي جيمع املتفرق ويفرق اجملتمع ويؤلف بني األجزاء فريكبها كما 

احد ورب واحد ال شريك له وال شبيه له ومل يدل على أن ذلك يشاء والعقل إمنا دل على إثبات إله و 
الرب الواحد ال اسم له وال صفة له وال وجه وال يدين وال هو فوق خلقه وال يصعد إليه شيء وال ينزل 
منه شيء فدعوى ذلك على العقل كذب صريح عليه كما هي كذب صريح على الوحي وكذلك قوهلم 

منزه عن جهة وجودية حتيط به وحتويه وحتصره إحاطة الظرف للمظروف ننزهه عن اجلهة إن أردمت أنه 
وإن . وحصره له فنعم هو أعظم من ذلك وأكرب وأعلى ولكن ال يلزم من كونه فوق عرشه هذا املعىن

أردمت ابجلهة أمرا يوجب مباينة اخلالق للمخلوق وعلوه على خلقه واستوائه على عرشه فنفيكم هلذا 
كم له جهة اصطالح منكم توسلتم به إىل نفي ما دل عليه العقل والنقل والفطرة املعىن ابطل وتسميت

فسميتم ما فوق العامل جهة وقلتم منزه عن اجلهات ومسيتم العرش حيزا وقلتم الرب ليس مبتبيز ومسيتم 
 الصفات
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عن األغراض ومسيتم   أعراضا وقلتم الرب منزه عن قيام األعراض به ومسيتم حكمته غرضا وقلتم إنه منزه
كالمه مبشيئته ونزوله إىل مساء الدنيا وجميئه يوم القيامة لفصل القضاء وإرادته ومشيئته املقارنة ملراده 
وإدراكه املقارن لوجود املدرك وغضبه إذا عصى ورضاه إذا أطيع وفرحه إذا اتب إليه العباد ونداءه 

ال من الشجرة يف اجلنة ونداءه لعباده يوم القيامة ملوسى حني أتى إىل الشجرة ونداءه لألبوين حني أك



وحمبته ملن كان يبغضه يف حال كفره مث صار حيبه بعد إميانه ومسيتم شؤون ربوبيته اليت هو كل يوم يف شأن 
منها حوادث وقلتم الرب منزه عن حلول احلوادث وحقيقة هذا التنزيه أنه منزه عن الوجود وعن اإلهلية 

امللك وعن كونه فعاال ملا يريد بل عن احلياة والقيومية وال يتقرر كونه راب للعاملني وإهلا وعن الربوبية وعن 
للعباد إال ابلتنزيه عن هذا التنزيه واإلجالل عن هذا اإلجالل فانظر ماذا حتت تنزيه املعطلة النفاة بقوهلم 

 يفعل األغراض وال حتله ليس جبسم وال جوهر وال مركب وال تقوم به األعراض وال يوصف ابألبعاض وال
 .احلوادث وال حتيط به اجلهات وال يقال يف حقه أين

وليس مبتبيز كيف كسوا حقائق أمسائه وصفاته وعلوه على خلقه واستوائه على عرشه وتكليمه لعباده 
 ورؤيتهم له ابألبصار يف دار كرامته هذه األلفاظ مث توصلوا إىل نفيها

(1/101) 

 
 

لوا من أثبتها واستبلوا منه مامل يستبلوه من أعداء هللا من اليهود والنصارى فاهلل بواسطتها وكفروا وضل
 .املوعد وإليه التباكم وبني يديه التخاصم

 وال أفلح عند احلساب من ندما... وحنن وإايهم منوت 
 فصل

ئته ومن ذلك لفظ العدل جعلته القدرية امسا إلنكار قدرة الرب على أفعال عباده وخلقه هلا ومشي
فجعلوا إخراجها عن قدرته ومشيئته وخلقه هو العدل وجعل سلفهم إخراجها عن تقدم علمه وكتابته 
من العدل ومسوا أنفسهم ابلعدلية وعمدوا إىل إثبات عموم قدرته على كل شيء من األعيان واألفعال 

نه هبذا االسم وخلقه لكل شيء ومشول مشيئته له فسموه حيزا مث نفوا هذا املعىن الصبيح وعربوا ع
املنكر واثبتوا ذلك املعىن الباطل وعربوا عنه ابالسم املعروف مث مسوا أنفسهم أهل العدل والتوحيد ومسوا 

 .من أثبت صفات الرب وأثبت قدره وقضاءه أهل التشبيه واجلرب
 وكذلك فعل الرافضة سواء مسوا مواالة

(1/101) 

 
 

ل هللا وكذلك املرجئة مسوا من قال يف اإلميان بقول الصبابة نصبا ومعاداهتم مواالة ألهل بيت رسو 
 .الصبابة والتابعني واستثىن فيه فقال أ ا مؤمن إن شاء هللا شكاكا



وهكذا شأن كل مبتدع وملبد وهذا مرياث من تسمية كفار قريش لرسول هللا وأصبابه الصبأة وصار 
لقاب الشنيعة املنفرة فإذا أطلقوا لفظ هذا مريااث منهم لكل مبطل وملبد ومبتدع يلقب احلق وأهله ابأل

اجلسم صوروا يف ذهن السامع جثة من اجلثث الكثيفة أو بد ا له حامل حيمله وإذا قالوا مركبا صوروا يف 
ذهنه أجزاء كانت متفرقة فركبها مركب وهذا حقيقة املركب لغة وعرفا فإذا قالوا يلزم أن حتله احلوادث 

ا اآلفات وحوادث الزمان وإذا قالوا ال تقوم به األعراض صوروا يف صوروا يف ذهنه ذاات تعتور عليه
 الذهن ذاات تنزل هبا األعراض النازلة ابملخلوقني كما مثل النيب ابن لدم وأمله
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 .وأجله واألعراض إىل جانبه إن أخطأه هذا أصابه هذا
 ابألحياز وإذا قالوا لزم اجلرب صوروا يف وإذا قالوا يقولون ابحليز واجلهة صوروا يف الذهن موجودا حمصورا

الذهن قادرا ظاملا جيرب اخللق على ما ال يريدون ويعاقبهم على ما ال يفعلون وإذا قالوا أنتم نواصب 
صوروا يف الذهن قوما نصبوا العداوة آلل رسول هللا وأهل بيته واستبلوا حرماهتم وإذا قالوا ملن قال أ ا 

 ومالئكته وكتبه ورسله ولقائه ال مؤمن إن شاء هللا شكاكا صوروا يف الذهن قوما يشكون يف اإلميان ابهلل
جيزمون بذلك وإذا قالوا ملن أثبت الصفات إنه مشبه صوروا يف الذهن قوما يقولون إن هللا مثلهم وله 

وجه كوجوههم ومسع كأمساعهم وبصر كأبصارهم ويدان كأيديهم ونزول كنزوهلم واستواء كاستوائهم وفرح  
السامع قوما قد حشوا يف الدين ما ليس منه وأدخلوه فيه وإذا قالوا حشوية صوروا يف ذهن . كفرحهم

 وهو حشو
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ال أصل له فتنفر القلوب من هذه األلقاب وأهلها ولو ذكروا حقيقة قوهلم ملا قبلت العقول السليمة 
أبعد  والفطر املستقيمة سواه وهللا يعلم ومالئكته ورسله وهم أيضا أهنم براء من هذه املعاين الباطلة وأهنم

اخللق منها وأن خصومهم عمعوا بني أذى هللا ورسوله بتعطيل صفاته وبني أذى املؤمنني واملؤمنات بغري ما 
َيا َواآلِخَرِة َوَأَعدَّ هَلُْم َعَذاابً }اكتسبوا فقعدوا حتت قوله  نـْ ُ يف الدُّ َ َوَرُسوَلُه َلَعنَـُهُم اّلِلَّ ِإنَّ الَِّذيَن يـُْؤُذوَن اّلِلَّ

 51األحزاب]{ الَِّذيَن يـُْؤُذوَن اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت ِبَغرْيِ َما اْكَتَسُبوا فـََقِد اْحَتَمُلوا بـُْهَتا اً َوِإمْثاً ُمِبيناً ُمِهيناً وَ 
أفيظن اجلاهلون أ ا جنبد صفات ربنا وعلوه على خلقه واستواءه على عرشه وتكلمه ابلقرلن [ 51, 



ما أمسعه إايه بغري واسطة وننكر مسعه وبصره وعلمه وقدرته وحياته العريب وتكليمه ملوسى حقيقة كال
 وإرادته ووجهه الكرمي ويديه كلتا يديه ميني اللتني يقبض مساواته إبحدامها واألرض ابألخرى ورؤية وجهه

(1/155) 

 
 

طر الليل الكرمي يف جنات عدن وحمبته ورضاه وفرحه بتوبة التائبني ونزوله إىل مساء الدنيا حني ميضي ش
وجميئه يوم القيامة لفصل القضاء بني اخلالئق ألمساء مسوها هم وسلفهم ما أنزل هللا هبا من سلطان 

وألقاب وضعوها من تلقاء أنفسهم مل َيت هبا سنة وال قرلن وشبهات قذفت هبا قلوب ما استنارت بنور 
صباب اهلوس أشبه منها الوحي وال خالطتها بشاشة اإلميان وخياالت هي بتخييالت املمرورين وأ

بقضااي العقل والربهان وومهيات نسبتها إىل العقل الصبيح كنسبة السراب إىل اإلبصار يف القيعان 
وألفاظ جمملة ومعان مشتبهة قد لبس فيها احلق ابلباطل فصار داحضا وكتمان فدعو ا من هذه 

حاكمو ا إىل الوحي وامليزان ال إىل منطق الدعاوي الباطلة اليت ال تفيد إال إتعاب اإلنسان وكثرة اهلذاين و 
يو ان وال إىل قول فالن ورأي فالن فهذا كتاب هللا ليس فوق بيانه مرتبة يف البيان وهذه سنة رسوله 

مطابقة له أعظم من مطابقة البنان للبنان وهذه أقوال أعقل األمم بعده والتابعني هلم إبحسان ال خيتلف 
 يوجد عنهم فيه قوالنمنهم يف هذا الباب إثنان وال 
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متنافيان بل قد تتابعوا كلهم على إثبات الصفات وعلو هللا على خلقه واستوائه على عرشه وإثبات 
تكلمه وتكليمه وسائر ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله كتابع األسنان وقالوا لألمة هذا عهد نبينا 

زمان وهذا هو الذي  ادى به املنادي وأذن به على إلينا وهو عهد ا إليكم وإىل من بعدكم إىل لخر ال
رؤوس املأل يف السر واإلعالن فبي على الصالة وراء هذا اإلمام اي أهل اإلميان وحي على الفالح 

مبتابعته اي أهل القرلن والصالة خري من النوم يف ظلمة ليلة الشكوك واإلفك والكفران فال تصح القدوة 
ؤمنون أبنه اتئه يف بيداء اآلراء واملذاهب حريان وأنه مل يصل إىل اليقني مبن أقر على نفسه وصدقه امل

بشيء منها ال هو وال من قبله من أمثاله على تطاول األزمان وأن غاية ما وصلوا إليه الشك والتشكيك 
واحلرية ولقلقة اللسان فاحلمد هلل وسالم على عباده الذين اصطفى وخصهم بكمال العقول وصبة 

ور الربهان وجعلهم هداة مهتدين مستبصرين مبصرين أئمة للمتقني يهدون أبمره ويبصرون بنوره الفطر ون



ويدعون إىل داره وحياربون كل مفنت فتان فبي على خري العمل مبتابعةاملبعوث ابلفرقان وحتكيمه وتلقي 
 حكمه
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واهلوان ومطاعنة املعارضني له ابلتسليم والقبول واإلذعان ومقابلة ما خالف حكمه ابإلنكار والرد 
بعقوهلم ابلسيف والسنان وإال فبالقلم واللسان فالعقول السليمة والفطر املستقيمة لنصوص الوحي 
يسجدان ويصدقان مبا شهدت به وال يكذابن ويقران أن هلا عليهما أعظم السلطان وأهنما إن خرجا 

 .والعلم عنها غلبا وال ينتصران وإن مل خيرجا عنها ظفرا ابهلدى
إن املعارضة بني العقل ونصوص الوحي ال تتأتى على قواعد املسلمني املؤمنني : الوجه السابع واخلمسون

ابلنبوة حقا وال على أصول أحد من أهل امللل املصدقني حبقيقة النبوة وليست هذه املعارضه من اإلميان 
ى قواعد الفلسفة وجيرهبا على أوضاعهم وأن ابلنبوة يف شيء وإمنا تتأتى هذه املعارضة ممن يقر ابلنبوة عل

اإلميان ابلنبوة عندهم هو االعرتاف مبوجود حكيم له طالع خمصوص يقتضي طالعه أن يكون متبوعا فإذا 
أخربهم مبا ال تدركه عقوهلم عارضوا خربه بعقوهلم وقدموها على خربه فهؤالء هم الذين عارضوا بني 

األنبياء يف ابب اإلميان ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم  العقل ونصوص األنبياء فعارضوا نصوص
 اآلخر يف هذه األصول اخلمس بعقوهلم فلم يصدقوا بشيء منها على
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طريقة الرسل مث سرت معارضتهم يف املنتسبني إىل الرسل فتقامسوها تقاسم الوارث لرتكة مورثهم فكل 
من قلدوه جلأوا إىل هذه املعارضة واعتصموا هبا دون طائفة كان الوحي على خالف مذهبهم وقول 

نصوص الوحي ومعلوم أن هذا يناقض اإلميان ابلنبوة وإن تناقض القائل به فغايته أن يثبت كون النيب 
رسوال للعمليات دون العلميات أو يف بعض العلميات اليت أخرب هبا دون البعض وهذا أسوأ حاال ممن 

دون بعض فإن القائل هبذا جيعله رسوال يف العلميات والعمليات وال يعارض جعله رسوال إىل بعض الناس 
بني خربه وبني العقل وإن تناقض يف جبده عموم رسالته ابلنسبة إىل كل مكلف فهذا جبد عموم 

رسالته إىل املدعوين وذاك جبد عموم رسالته يف املدعو إليه املخرب به ومل يؤمن يف احلقيقة برسالته ال 
هذا فإنه يقال هلذا إن كان رسول هللا إىل هؤالءحقا فهو رسوله إىل اآلخرين قطعا ألنه أخرب  هذا وال



بذلك ومن ضرورة تصديقه اإلميان بعموم رسالته ويقال لآلخر إن كان رسول هللا يف العمليات وإهنا حق 
 .من عند هللا فهو رسوله يف العلميات فإنه أخرب عنه هبذا وهذا
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إن أمر النبوة وما خيرب به الرسول عن هللا به طور لخر وراء مدارك احلس : لثامن واخلمسونالوجه ا
والعقل واخليال والوهم واملنام والكشف والعقل معزول عما يدرك بنور النبوة وطرق الوحي كعزل 
ن السمع عن إدراك األكوان والبصر عن إدراك األصوات وسائر احلواس عن إدراك املعقوالت فكما أ

العقل طور من أطوار اآلدمي حيصل فيه عني يبصر هبا أنواعا من املعقوالت واحلواس معزولة عنها فالنبوة 
طور لخر حيصل فيه عني هلا نور يظهر يف نورها أمور ال يدركها العقل بل هو معزول عنها كعزل احلواس 

كونه معزوال عنه كتكذيب ما عن مدارك العقول فتكذيب ما يدرك بنور النبوة يعجز العقل عن إدراكه و 
ُ }يدركه العقل لعجز احلواس عن إدراكه وكوهنا معزولة عنه فإن اإلنسان كما قال هللا عز وجل  َواّلِلَّ

فهو يف أصل اخللقة خلق خاليا ساذجا ال [ 11النبل]{ َأْخَرَجُكْم ِمْن بُطُوِن أُمََّهاِتُكْم ال تـَْعَلُموَن َشْيئاً 
ت وال احملسوسات البتة فأول ما خيلق فيه حاسة اللمس فيدرك هبا أجناسا من علم له بشيء من املعقوال

املوجودات كاحلرارة والرطوبة واليبوسة واللني واخلشونة وغريها فاللمس قاصر عن األلوان واألصوات بل 
الكرب هي كاملعدومة ابلنسبة إليه مث خيلق له البصر فيدرك به األلوان واألشكال والقرب والبعد والصغر و 

 والطول والقصر واحلركة والسكون وغري ذلك

(1/151) 

 
 

مث ينفتح له السمع فيسمع األصوات الساذجة والنغمات مث يرتقى يف مدارك هذه احلاسة على التدري  
حىت يسمع من البعد مامل يكن يسمعه قبل ذلك ويتفاوت الناس يف قوة هذين اإلدراكني وضعفهما 

د ما جيزم اآلخر بكذبه فيه واملدرك مشاهد له ال ميكنه تكذيب نفسه فيه تفاوات بينا حىت يدرك الواح
وذنبه عند املكذب له أنه اختص إبدراكه دونه مث خيلق له الذوق فيدرك به تفاضل الطعوم من احلالوة 

واحلموضة واملرارة وما بني ذلك مامل يكن له به شعور قبل ذلك وكذلك الشم هو أكمله وليس عنده من 
الت عني وال أثر وال حس وال خرب مث خيلق فيه التمييز وهو طور لخر من أطوار وجوده فيدرك يف املعقو 

هذا الطور أمورا أخر زائدة على احملسوسات مل يكن يدركها قبل ذلك مث يرتقى إىل طور لخر يدرك به 



ن إذا الواجب واجلائز واملستبيل وأن حكم الشيء حكم مثله والضد ال جيتمع مع ضده والنقيضا
صدق أحدمها كذب اآلخر وحنو ذلك من أوائل العلوم الضرورية مث يرتقى إىل طور لخر يستنت  فيه 
العلوم النظرية من تلك الضرورايت اليت تقدم علمه هبا مث يرتقى يف هذا الطور من أمر إىل أمر فوقه 

خر نسبة ما قبله إليه  وأغمض منه نسبة ما قبله إليه كنسبة احلس إىل العقل مث وراء ذلك كله طور ل
 كنسبة أطوار
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اإلنسان إىل طور العقل أو دون هذه النسبة ينفتح فيه عني يبصر هبا الغيب وما سيكون يف املستقبل 
وأمور العقل معزول عنها كعزل احلس عن مدركات العقل وهذا هو طور النبوة الذي نسبة نور العقل 

 الشمس فإنكار العقل ملا خيرب به النيب عني اجلهل وال مستند له اجملرد إليه دون نسبة ضوء السراج إىل
 :يف إنكاره إال أنه مل يبلغه ومل يصل إليه فيظن أنه غري اثبت يف نفسه يوضبه

وهو أنك إذا جعلت العقل ميزا ا ووضعت يف أحد كفتيه كثريا من األمور : الوجه التاسع واخلمسون
يان ووضعت يف الكفة األخرى األمور اليت أخربت هبا الرسل عن هللا املشاهدة احملسوسة اليت يناهلا الع

وأمسائه وصفاته ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وجدت ترجيبه هلذه الكفة وتصديقه هبا فوق 
ترجيبه لليت قبلها وتصديقه هبا أقوى ولوال احلس واملشاهدة متنعه من إنكار ذلك ألنكره وهذه دعوى 

ممن يدعيها وتنسبه إىل اجملازفة وقلة التبصيل واخلطابة اليت تليق ابلعامة ولعمر هللا إن  نعلم أنك تتعجب
 مدعيها ليعجب من إنكارك هلا وتوقفك فيها بعد البيان فنقول وابهلل التوفيق انسب إىل
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وزال  العقل حيوا ا يرى ويسمع وحيس ويتكلم ويعمل فغشيه أمر ألقي له كأنه خشبة ال روح فيها
إحساسه وإدراكه وتوارى عنه مسعه وبصره وعقله حبيث ال يعلم شيئا فأدرك يف هذه احلال من العلوم 

العجيبة واألمور الغائبة مامل يدركه حال حضور ذهنه واجتماع حواسه ووفور عقله وعلم من أمور الغيب 
وا ا خرج من إحليله جمة ماء املستقبلة مامل يكن له دليل وال طريق إىل العلم به وأنسب إليه أيضا حي

مستبيلة عن حصول الطعام والشراب كاملخطة فامتزجت مبثلها يف مكان ضيق فأقامت هناك برهة من 
الدهر فانقلبت دما قد تغري لوهنا وشلكها وصفاهتا فأقامت كذلك مدة مث انقلبت قطعة حلم فأقامت  



األشكال واألوضاع وهي عماد ال إحساس  كذلك مدة مث انقلبت عظاما وأعصااب وعروقا وأظفارا خمتلفة
هلا مث عادت حيوا ا يتبرك ويتغذى وينقلب مث أقام ذلك احليوان مدة طويلة يف مكان ال جيد فيه متنفسا 
وهو داخل أوعية بعضها فوق بعض مث انفتح له ابب ضيق عن مسلك الذكر فال يسلكه إال بضغطه 

إليه أيضا شيئا بقدر احلبة ترسله يف مدينة عظيمة وعصره فوسع له ذلك الباب حىت خرج منه وانسب 
 من أعظم املدن فيأكل املدينة وكل من فيها مث يقبل على نفسه فيأكلها

(1/164) 

 
 

وهو النار وأنسب إليه أيضا شيئا بقدر بزر اخلشخاش حيمله اإلنسان بني ثيابه مدة فينقلب حيوا ا 
بااب خمتلفة األلوان من أبيض وأصفر وأمحر بناء حمكما يتغذى بورق الشجر برهة مث إنه يبين على نفسه ق

متقنا فيقيم يف ذلك البناء مدة من الزمان ال يتغذى بشيء البتة فينقلب يف القبة طائرا له أجنبة يطري 
هبا بعد أن كان دودا ميشي على بطنه فيفتح على نفسه ابب القبة ويطري وذلك دود القز إىل أضعاف 

شاهد ابلعيان مما لو جلي ملن مل يره لعجب من عقل من حكاه له وقال وهل أضعاف ما ذكر ا مما ي
يصدق هبذا عاقل وضرورة العقل تدفع هذا وأقام األدلة العقلية على استبالته فقام يف النائم مثال 

القوى احلساسة أسباب إلدراك األمور الوجودية وللة هلا فمن ال يدرك الشيء مع وجودها واستجماعها 
فأن يتعذر عليه إدراكه مع وجودها وبطالن أفعاهلا أوىل وأحرى وهذا قياس أنت جتده أقوى من  ووفورها

األقيسة اليت يعارض هبا خرب األنبياء واحلس والعيان يدفعه ومن له خربة مبواد األدلة وترتيب مقدماهتا 
احملسوسة وتكون  وله أدىن بيان ميكن أن ينظم أدلة عقلية على استبالة كثري من األمور املشاهدة

مقدمات تلك األدلة من جنس مقدمات األدلة اليت تعارض هبا النصوص أو اصح منها وأنسب إىل 
 العقل وجود ما أخربت به الرسل عن هللا
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وصفاته وأفعاله ومالئكته وعن اليوم اآلخر وثبوت هذه األمور اليت ذكر ا اليسري منها ومامل نذكره ومل 
أعجب من ذلك بكثري جند تصديق العقل مبا أخربت به الرسل أقرب إليه من تصديقه خيطر لنا ببال 

هبذه األمور ولوال املشاهدة لكذب هبا فياهلل العجب كيف يستجيز العقل إنكار ما أخربت به الرسل بعد 
بة أن رأى وعاين ومسع ما لوال احلس ألنكره غاية اإلنكار ومن هاهنا قال من صح عقله وإميانه إن نس



 .العقل إىل الوحي أدق وأقل بكثري من نسبة منادى سن التمييز إىل العقل
إن هؤالء املعارضني بني العقل والوحي ال ميكنهم إثبات الصانع بل نفيه ابلكلية الزم : الوجه الستون

إقامة  قوهلم لزوما بينا وال أن العامل خملوق له وال ميكنهم إقامة الدليل على استبالة إهلني وال ميكنهم
دليل واحد على استبالة كون الصانع جسما وال ميكنهم إثبات كونه عاملا وال قادرا وال راب فهم 

عاجزون عن إثبات وجود الصانع فضال عن تنزيهه ونقتصر من هذه اجلملة على بيان عجزهم عن 
ل يف إثبات وجوده سببانه فضال عن تنزيهه عن صفات كماله فنقول املعارضون بني الوحي والعق

األصل هم الز ادقة املنكرون للنبوات وحدوث العامل واملعاد ووافقهم يف هذا األصل اجلهمية واملعطلة 
 لصفات الرب وأفعاله
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والطائفتان مل تثبت للعامل صانعا البتة فإن الصانع الذي أثبتوه وجوده مستبيل فضال عن كونه واجب 
 .الوجود قدميا

هنم أثبتوا للعامل صانعا لفظا ال معىن مث لبسوا على الناس وقالوا إن العامل صنعه أما ز ادقة الفالسفة فإ
وفعله وخلقه وهو يف احلقيقة عندهم غري مصنوع وال خملوق وال مفعول وال ميكن على أصلهم أن يكون 

 :العامل خملوقا وال مفعوال قال أبو حامد وذلك لثالثة أوجه
يف نسبة مشرتكة بني الفعل والفاعل أما الذي يف الفاعل فهو أنه ال  وجه يف الفاعل ووجه يف الفعل ووجه

بد أن يكون مريدا خمتارا عاملا مبا يريده حىت يكون فاعال ملا يريده وهللا تعاىل عندهم ليس مريدا بل ال 
 .صنعة له أصال وما يصدر عنه فيلزم لزوما ضروراي

 أن العامل قدمي عندهم والفعل هو احلادث: والثاين
 أن هللا تعاىل عندهم واحد من كل وجه: والثالث
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والواحد ال يصدر عنه عندهم إال واحد والعامل مركب من خمتلفات فكيف يصدر عنه قال ولنبقق وجه  
كل واحد من هذه الوجوه الثالثة مع جداهلم يف دفعه فنقول الفاعل عبارة عمن يصدر عنه الفعل مع 

ختيار ومع العلم ابملراد وعندهم أن العامل مع هللا كاملعلول مع العلة يلزم اإلرادة للفعل على سبيل اال



لزوما ضروراي ال يتصور من هللا دفعه كلزوم الظل للشخص والنور للشمس وليس هذا من الفعل يف 
شيء بل من قال إن السراج يفعل الضوء والشخص يفعل الظل فقد جتوز وتوسع يف التجوز توسعا 

واستعار اللفظ اكتفاء بوقوع املشاركة بني املستعار له واملستعار منه يف وصف واحد خارجا عن احلد 
 وهو أن الفاعل سبب على اجلملة والسراج سبب للضوء والشمس سبب
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للنور والفاعل مل يسم فاعال صانعا مبجرد كونه سببا بل بكونه سببا على وجه اإلرادة واالختيار حىت لو 
ر ليس بفاعل واحلجر ليس بفاعل واجلماد ليس بفاعل وإمنا الفعل للبيوان مل ينكر ذلك قال قائل اجلدا

ومل يكن قوله كذاب وللبجر فعل عندهم وهو اهلوي إىل السفل وامليل إىل املركز كما أن للنار فعال وهو 
 .التسخني وللبائط فعال وهو امليل إىل املركز ووقوع الظل ألن ذلك صادر عنه وهذا حمال

 ال فإن قيل كل موجود ليس بواجب الوجود لذاته بل هو موجود بغريه فإ ا نسمي ذلك الشيءق
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مفعوال ونسمي سببه فاعال وال نبايل كان املسبب فاعال ابلطبع أو ابإلرادة كما أنكم ال تبالون أنه كان 
ع بغري للة فكذلك هو جنس فاعال آبلة أو بغري للة بل الفعل جنس ينقسم إىل ما يقع آبلة وإىل ما يق

ينقسم إىل ما يقع ابلطبع وإىل ما يقع ابالختيار بدليل أ ا إذا قلنا فعل ابلطبع مل يكن قولنا ابلطبع ضدا 
لقولنا فعل وال دفعا وال نقضا له بل كان بيا ا لنوع الفعل كما أ ا إذا قلنا فعل مباشرة بغري لله مل يكن 

لنا فعل ابالختيار مل يكن تكرارا بل كان بيا ا لنوع الفعل كقولنا فعل نقضا بل كان تنويعا وبيا ا وإذا ق
آبلة ولو كان قولنا فعل يتضمن اإلرادة وكانت اإلرادة ذاتية للفعل من حيث إنه فعل لكان قولنا فعل 

 .ابلطبع متناقضا كقولنا فعل وما فعل
 قلنا هذه التسمية فاسدة ال جيوز أن يسمى كل سبب
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جه كان فاعال وال كل سبب مفعوال ولو كان ذلك ما صح أن يقال اجلماد ال فعل له وإمنا الفعل أبي و 
للبيوان وهذه من الكليات املشهورة الصادقة فإن مسي اجلماد فاعال فباإلستعارة كما يسمى طالبا 

يقة ال يتصور إال مريدا على سبيل اجملاز إذ يقال احلجر يهوي ألنه يريد املركز ويطلبه والطلب واألمر حق
 .مع العلم ابملراد املطلوب فال يتصور إال مع احليوان

وأما قولكم إن قولنا فعل عام وينقسم إىل ما هو ابلطبع وإىل ما هو ابإلرادة غري مسلم وهو كقول 
ذ القائل قولنا أراد عام وينقسم إىل من يريد مع العلم ابملراد وإىل من يريد وال يعلم ما يريد وهو فاسد إ

 .اإلرادة تتضمن العلم ابلضرورة وكذلك الفعل يتضمن اإلرادة ابلضرورة
 وأما قولكم إن قولنا فعل ابلطبع ليس بنقض
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لألول فليس كذلك فإنه نقض له من حيث احلقيقة ولكنه ال يسبق إىل الفهم التناقض وال يشتد نفور 
 .ا سبب مسي فعال جمازاالطبع عنه فإنه ملا أن كان سببا بوجه ما والفاعل أيض

وإذا قال فعل ابالختيار فهو تكرير على التبقيق كقوله أراد وهو عامل مبا أراد إال أنه ملا تصور أن يقال 
فعل وهو جماز ويقال فعل وهو حقيقة مل تنفر النفس عن قوله فعل ابالختيار وكان معناه فعل فعال 

بعينه فإنه ملا جاز أن يستعمل النظر يف القلب جمازا أو حقيقيا ال جمازاي كقول القائل تكلم بلسانه ونظر 
الكالم يف حتريك الرأس واليد جمازا مل يستقبح أن يقال قال بلسانه ونظر بعينه ويكون معناه نفي احتمال 

 .اجملاز فهذه مزلة القدم
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سببا للشيء ينقسم إىل  فإن قيل تسمية الفاعل إمنا تعرف من اللغة وإال فقد ظهر يف العقل أن ما يكون
 .ما يكون مريدا وإىل ماال يكون فوقع النزاع يف أن اسم الفاعل على كال القسمني حقيقة أم ال

إذ العرب تقول النار حترق والثل  يربد والسيف يقطع واخلبز يشبع واملاء يروي فقولنا يقطع معناه يفعل 
ك جماز فأنتم متبكمون من غري مستند قال القطع وقولنا حترق معناه تفعل اإلحراق فإن قلتم إن ذل

واجلواب أن ذلك بطريق اجملاز وإمنا الفعل احلقيقي ما يكون ابإلرادة والدليل عليه أ ا لو فرضنا حاداث 
توقف حصوله على أمرين أحدمها إرادي واآلخر غري إرادي أضاف العقل الفعل إىل اإلرادي فكذا اللغة 



فيقال هو القاتل دون النار حىت إذا قيل ما قتله إال فالن كان صادقا  فإن من ألقى إنسا ا يف  ار فمات
 فإن كان اسم
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الفاعل على املريد وعلى غري املريد على وجه واحد ال بطريق كون أحدمها أصال واألخر مستعارا فلم 
كأن امللقي مل يتعاط إال يضاف القتل إىل املريد لغة وعرفا وعقال مع أن النار هي العلة القريبة يف القتل و 

اجلمع بينه وبني النار ولكن ملا كان اجلمع ابإلرادة وأتثري النار بغري إرادة مسي قاتال ومل تسم النار قاتلة 
إال مبعىن استعارة فعلم أن الفاعل من يصدر الفعل عن إرادته وإذا مل يكن هللا مريدا عندهم وال خمتارا 

عال إال جمازا فإن قيل حنن نعين بكون هللا فاعال أنه سبب لوجود كل لفعل العامل مل يكن صانعا وال فا
موجود سواه وأن العامل قوامه به ولوال وجود الباري ملا تصور وجود العامل ولو قدر عدم الباري النعدم 

العامل كما لو قدر عدم الشمس النعدم الضوء فهذا ما نعنيه بكونه فاعال فإن كان اخلصم َيىب أن يسمي 
 ا املعىن فعال فال مشاحة يف األساميهذ
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بعد ظهور املعىن قلنا غرضنا أن نبني أن هذا املعىن ال يسمى فعال وصنعا وإمنا يسمى ابلفعل والصنع ما 
يصدر عن اإلرادة حقيقة وقد نفيتم حقيقة معىن الفعل ونطقتم بلفظه جتمال ابإلسالميني وال يتم الدين 

ة عن املعاين فصرحوا أبن هللا ال فعل له حىت يتضح أن معتقدكم خمالف لدين إبطالق األلفاظ الفارغ
املسلمني وال تلبسوا بقولكم إن هللا صانع العامل وإن العامل صنعه فإن هذه لفظة أطلقتموها ونفيتم 

حقيقتها ومقصود هذه املسألة الكشف عن هذا التلبيس فقط مث ساق الكالم إىل لخر املسألة قلت وال 
أن أصوهلم اليت عارضوا هبا الوحي تنفي وجود الصانع فضال عن كونه صانعا للعامل بل جتعله ممتنع  ريب

الوجود فضال عن كونه واجب الوجود ألن الصفات اليت وصفوه هبا صفات معدوم ممتنع يف العقل 
 اخلارج واخلارج فال العقل يتصور إال على سبيل الفرض املمتنع كما يفرض املستبيالت وال ميكن يف

 وجوده فإن ذاات هي وجود مطلق ال ماهية هلا سوى الوجود املطلق اجملرد على
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كل ماهية وال صفة هلا البتة وال فيها معنيان متغايران يف املفهوم وال هي هذا العامل وال صفة من صفاته 
وال مباينة وال فوقه وال حتته  وال داخلة فيه وال خارجة عنه وال متصلة به وال منفصلة عنه وال جمانبة له

وال ميينه وال يسرته وال ترى وال ميكن أن ترى وال تدرك شيئا وال تدرك هي بشيء من احلواس وال هي 
متبركة وال ساكنة وال توصف بغري السلوب واإلضافات العدمية وال نعتت بشيء من األمور الثبوتية 

عن وجوبه وتكليف العقل ابإلعرتاق بوجود هذه  هي ابمتناع الوجود أحق منها إبمكان الوجود فضال
الذات ووجوهبا كتكليفه اجلمع بني النقيضني ومعلوم أن مثل هذه الذات ال تصلح لفعل وال ربوبية وال 
إهلية وأي ذات فرضت يف الوجود فهي أكمل منها فالذي جعلوه واجب الوجود هو أعظم استبالة من  

بعد هذا إنكارهم لصفاته كعلمه وقدرته وحياته ومسعه وبصره وال كل ما يقدر مستبيال فال يكثر عليهم 
إنكارهم لكالمه وتكليمه فضال عن استوائه على عرشه ونزوله إىل مساء الدنيا وجميئه وإتيانه وفرحه وحبه 

 وغضبه ورضاه فمن هدم قواعد البيت من أصلها هان عليه هدم السقف واجلدران وهلذا كان
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َيا مَنُوُت }ؤالء القول ابلدهر وإنكار اخلالق ابلكلية وقوهلم حقيقة قول ه نـْ َوقَاُلوا َما ِهَي ِإالَّ َحَياتـَُنا الدُّ
وإمنا صانعوا املسلمني أبلفاظ ال حقيقة هلا واشتق إخواهنم [ 50اجلاثية]{ َوحَنَْيا َوَما يـُْهِلُكَنا ِإالَّ الدَّْهرُ 

على أنفسهم طريق العلم إبثبات اخلالق وتوحيده مبشاركتهم  اجلهمية النفي والتعطيل من أصوهلم فسدوا
هلم يف األصل املذكور وإن ابينوهم يف بعض لوازمهم كإثباهتم كون الرب تعاىل قادرا مريدا فاعال 

ابالختيار وإثباهتم معاد األبدان والنبوة ولكن مل يثبتوا ذلك على الوجه الذي جاءت به الرسل وال نفوه 
الحدة بل اشتقوا مذهبا بني املذهبني وسلكوا طريقا بني الطريقني ال للمالحدة فيه وافقوا نفي إخواهنم امل

وال للرسل اتبعوا وهلذا عظمت هبم البلية على اإلسالم وأهله ابنتساهبم إليه وظهورهم يف مظهر ينصرون 
اع الرسل كفروهم به اإلسالم ويردون به على املالحدة فال لإلسالم نصروا وال ألعدائه كسروا بل أتب

وضللوهم وصاحوا هبم من أقطار األرض امتازوا من املسلمني أيها املعطلون واحنازوا إىل إخوانكم من 
املالحدة الذين هم برهبم يعدلون وخلوا عن نصوص الوحي فكم هبا تتالعبون فمرة تقولون هي أدلة 

ستعارات ال حقيقة هلا عند العارفني لفظية معزولة عن إفادة العلم واليقني ومرة تقولون هي جمازات وا
 :ومرة تقولون
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ال سبيل إىل حتكيمها وااللتفات إليها وقد عارضها املعقول وقواطع الرباهني ومرة تقولون أخبار أحاد فال 
حيت  هبا يف املسائل القطعية اليت يطلب منها اليقني فأرضيتم بذلك إخوانكم من املالحدة أعداء الدين 

بذلك هلم موافقني فصالوا عليكم به فيما أثبتموه وكنتم به من اإلسالم وأهله متقربني وصال وكنتم 
عليكم املسلمون مبا وافقتم فيه إخوانكم من الضالل املبني فتدافعكم الفريقان تدافع الكرة بني 

فوق العرش إله  الضاربني فدعو ا من التلبيس واملصانعة ابهلل هل أثبتم للعامل راب ابئنا عنه وهل عندكم
يعبد ويصلى له ويسجد أم ليس فوق العرش إال العدم الذي ال شيء هو وهل أثبتم لصانع العامل 

سببانه صفة ثبوتية تقوم به فهل أثبتم له علما حقيقة ومسعا وبصرا وحياة ومشيئة وإرادة حقيقية وهل 
أو  ادى أو ينادي أو أخرب أو  تعتقدون أنه تكلم أو كلم أحدا حقيقة أو أمر أو هني أو قال أو يقول

نبأ أو أنبأ أو عهد أو وصى أو خاطب أو  اجى أو أثىن على نفسه أو على أحد من خلقه أو قال قط 
 أو نزل من عنده شيء أو صعد إليه شيء أو قام به[ 70طه]{ إنين أ ا هللا ال إله إال أ ا}
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بغض أو رضى أو سخط أو له وجه أعلى أو خلق  فعل البتة جيب أن يكون به فاعال أو قام به حب أو
لدم بيديه أو غرس جنة عدن بيده أو كتب التوراة بيده أو يقبض مسواته السبع بيده واألرضني السبع 
بيده أو كتب بيده كتااب فهو عنده موضوع على العرش إن رمحته سبقت غضبه أو يراه أنبياؤه ورسله 

يتجلى هلم من فوقهم يضبك إليهم ويسلم عليهم فباهلل هل هلذا  واملؤمنون يف دار اجلزاء فضال عن أن 
كله عندكم حقيقة أم إذا جتملتم وأعملتم قلتم كل ذلك جمازات واستعارت ليس له حقيقة فاسألوا ابهلل 
إذن إخوانكم من أرابب املعقوالت هل يصدق أحد منكم أن إنسا ا خلق من تراب وأنه يعود حيا بعدما 

 أن عصا انقلبت فصارت حية عظيمة أكلت ما مرت عليهصار إىل الرتاب و 
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مث انقلبت فصارت عصا كما كانت وأن يدا خرجت بيضاء هلا ضوء مثل ضوء الشمس وأن حبرا من حبار 
العامل انفلق بعسكر عظيم اثين عشر طريقا وصار املاء بني الطرق كاحليطان وأن جبال قلع من موضعه 

ف على رؤوسهم بني السماء واألرض وهم ينظرون إليه عيا ا مث عاد إىل على قدر عسكر عظيم ووق
مكانه وأن حجرا مربعا حيمل مع قوم يضرب بعصا فينفجر منه اثنا عشر هنرا كل هنر لطائفة عظيمة 

خيتصون مبشربه ال يشركهم فيه اآلخرون وأن قتيال ضرب بعضو من بقرة مذبوحة فقام القتيل حيا وأن 
يف  ار أتج  فلم حترق منه شيئا وعادت خضراء وروضة وأن مدائن قلعت من أصوهلا كما إنسا ا رمي به 

يقلع الشجر مث رفعت يف اهلواء مث قلبت مبن فيها فماتوا موتة رجل واحد وأن صخرة متخضت وحتركت 
مث انفلقت عن  اقة كأحسن النوق وأن قمرا انشق يف السماء شقتني مث عاد فالتأم كما كان وأن يدا 

 وضعت يف ماء ال يغمرها فتفجر
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املاء من بني أصابعها واثر كأمثال العيون حىت روي منه عسكر عظيم جرار وملئوا منه كل قربة وكل إ اء 
معهم وأن رجال ولد من غري أب وأن امرأة ولدت من غري أم وأن رجال محل من مكة إىل بيت املقدس 

د إىل فراشه يف ليلته وأن عسكرا عظيما قاموا بدواهبم وخدمهم مث رفع حىت جاوز السموات السبع مث عا
وعددهم على بساط واحد بني السماء واألرض عل منت الريح مسرية شهر يف مقدار غدوة من النهار 
مث يرجعون يف مقدار ذلك وال متس ركاهبم األرض فباهلل اي أرابب املعقوالت واي أهل الذايت والعرضي 

والكليات اخلمس واي أهل املختلطات واملوجهات والقضااي املسورات واملهمالت  وأهل املقوالت العشر
 واي أهل الشكل األول والثاين والثالث
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والرابع وأصباب القياس احلملي والشرطي وأهل العقول املقدمة بزعم أرابهبا على الوحي هل تصدقون 
ذكر ا من شأن الربوبية أم التكذيب هبا وهذا بشيء من هذا وهل يصدق أفراخكم وتالمذتكم بشيء مما 

 .مثرة عقولكم وحاصل معقولكم
 عاديتم املعقول واملنقوال... فعلى عقولكم العفاء فإنكم 
 اهلدى ال تبتغون رسوال... وطلبتم أمرا حماال وهو إدراك 



 ابحلق أين العقل كان كفيال... وزعمتم أن العقول كفيلة 
 عقل ترون كليهما معقوال.. .وهو الذي يقضي فينقض حكمه 
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 يلفى لديه ابطال معلوال... وتراه جيزم ابلقضاء وبعد ذا 
 ابلوحي أتصيال وال تفصيال... ال يستقل العقل دون هداية 

 حىت يراه بكرة وأصيال... كالطرف دون النور ليس مبدرك 
 وطمعت ابإلبصار كنت حميال... وإذا الظالم تالطمت أمواجه 

 فالعقل ال يهديك قط سبيال... النبوة مل ينلك ضياؤها فإذا 
 للعني البصرية فاختذه دليال... نور النبوة مثل نور الشمس 

 من أم هذا الوحي والتنزيال... طرق اهلدى مسدودة إال على 
 فاعلم أبنك ما أردت وصوال... فإذا عدلت عن الطريق تعمدا 
 لن تلق لذاك دليال دون النقل... اي طالبا درك اهلدى ابلعقل 

 حريان عاش مدى الزمان جهوال... كم رام قبلك ذاك من متلذذ 
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 حىت تشبط بينهن قتيال... ما زالت الشبهات تغزو قلبه 
 والعرضي طول زمانه مشغوال... فرتاه ابلكلي واجلزئي والذايت 
 ويقوم بني عداه مثيال... فإذا أاته الوحي مل َيذن له 

 معزولة عن أن تكون دليال... أدلة لفظية ويقول تلك 
 حنو اجملسم أو خذي التأويال... وإذا متر عليه قال هلا إذهيب 

 هلا القرى التبريف والتبديال... وإذا أبت إال النزول عليه كان 
 كيد يكون حلقها تعطيال... فيبل ابألعداء ما تلقاه من 
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 لمة ال يهتدون سبياليف ظ... واضرب هلم مثال بعميان خلوا 
 ضراب يدير رحا القتال طويال... فتصادموا أبكفهم وعصيهم 
 مشجوجا أو مفجوجا أو مقتوال... حىت إذا ملوا القتال رأيتهم 
 للصلح فازداد الصياح عويال... وتسامع العميان حىت أقبلوا 

وحي والعقل يف إثبات وهو أن الطرق اليت سلكها هؤالء املعارضون بني ال: الوجه احلادي والستون
الصانع هي بعينها تنفي وجوده فإهنا متضمنة لنفي صفاته وأفعاله صرحيا وهي تنفي وجوده لزوما فإن 

 :هؤالء املعارضني صنفان الفالسفة واجلهمية
أما الفالسفة فأثبتوا وجود الصانع بطريق الرتكيب وهو أن األجسام مركبة واملركب يفتقر إىل أجزائه وكل 

كن واملمكن ال بد له من وجود واجب وتستبيل الكثرة يف ذات الواجب بوجه من الوجوه إذ مفتقر مم
 يلزم
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تركيبه وافتقاره وذلك ينايف وجوبه وهذا هو غاية توحيدهم وبه أثبتوا اخلالق على زعمهم ومعلوم أن هذا 
ته إذ لو ثبتت له هذه الصفات من أعظم األدلة على نفي اخلالق فإنه ينفي قدرته ومشيئته وعلمه وحيا

بزعمهم لكان مركبا واملركب مفتقر إىل غريه فال يكون واجبا بنفسه ويف هذه الشبهة من التلبيس 
والتدليس واأللفاظ اجململة واملعاين املشتبهة ما يطول وصفه وقد انتدب إلفسادها جنود اإلسالم على 

كبه غريه وما كان متفرقا فاجتمعت أجزاؤه وما اختالف مذاهبهم فإن املركب لفظ جممل يراد به ما ر 
ميكن تفريق بعضه عن بعض وهللا سببانه منزه عن هذه الرتاكيب ويراد به يف اصطالح هؤالء ماله ماهية 
خاصة يتميز هبا عن سائر املاهيات وما له ذات وصفات حبيث يتميز بعض صفاته عن بعض وهذا اثبت 

ما تقدم وكذلك لفظ االفتقار لفظ جممل يراد به فقر املاهية إىل له سببانه وإن مساه هؤالء تركيبا ك
موجد غريها بتبقيق وجودها به وهللا سببانه غين عن هذا االفتقار ويراد به أن املاهية مفتقرة يف ذاهتا 
ن إىل ذاهتا وال قوام لذاهتا إال بذاهتا وأن الصفة ال تقوم بنفسها وإمنا تقوم ابملوصوف وهذا املعىن حق وإ
مساه هؤالء امللبسون فقرا وكذلك لفظ الغري فيه إعمال يراد ابلغريين ما مفارقة أحدمها لآلخر ذاات أو 

 مكا ا أو زما ا فصفات القدمي
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سببانه ليست غريا له هبذا االعتبار ويراد ابلغريين ما جاز العلم أبحدمها دون اآلخر وهذا املعىن حق يف 
 .مساها هؤالء أغيارا ذاته وصفاته سببانه وإن

ال أحصي ثناء عليك أنت كما : "فإن املخلوق يعلم من اخلالق صفة بعد صفة وقد قال أعلم اخللق به
أعوذ برضاك من سخطك : "وهذا لكثرة أمسائه وصفات كماله ونعوت جالله وقال" أثنيت على نفسك

أن تسمية هذا تركيبا وافتقارا وغريا واملستعاذ به غري املستعاذ منه واملقصود " وأعوذ بعفوك من عقوبتك
وضع وضعه هؤالء وليس الشأن يف األلفاظ إمنا الشأن يف املعاين وقوهلم إنه مفتقر إىل جزئية تلبيس فإن 
القدمي املوصوف ابلصفات الالزمة له متتنع أن تفارقه صفاته وليست له حقيقة غري الذات املوصوفة 

غريها وإن مسيت تلك الصفة غريا فالذات والصفات متالزمان ال حىت يقال إن تلك احلقيقة مفتقرة إىل 
 يوجد أحدمها إال مع
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اآلخر وهذا التالزم ال يقتضي حاجة الذات والصفات إىل موجد أوجدها وفاعل فعلها والواجب بنفسه 
ميز منه أمر ميتنع أن يكون مفتقرا إىل ما هو خارج عن نفسه فإما أن ال يكون له صفة وال ذات وال يت

عن أمر فال يلزم ذلك من وجوبه وكونه غنيا بنفسه عن كل ما سواه فقول امللبس إنه مفتقر إىل ذلك  
كقوله لو كان له ماهية لكان مفتقرا إىل ماهيته وهللا سببانه اسم للذات املتصفة بكمال العلم والقدرة 

األوصاف والنعوت فكل ذات أكمل واحلياة واملشيئة وسائر صفات الكمال ليس امسا لذات جمردة عن 
من هذه الذات تعاىل هللا عن قول امللبدين يف أمسائه وصفاته علوا كبريا واملقصود أن هذه الطريق اليت 
سلكها هؤالء يف إثبات الصانع هي أعظم الطرق يف نفيه وإنكار وجوده وكذلك كان سالكوها ال يؤمنون 

ليوم اآلخر وإن صانع من صانع منهم ألهل امللل أبلفاظ ال ابهلل وال مبالئكته وكتبه وال رسله وال اب
 .حاصل هلا

 فصل
 وأما املتكلمون فلما رأوا بطالن هذه الطريق عدلوا عنها إىل طريق احلركة والسكون واالجتماع
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و واالفرتاق ومتاثل األجسام وتركبها من اجلواهر املفردة وأهنا قابلة للبوادث وما يقبل احلوادث فه
حادث فاألجسام كلها حادثة فإذا جيب أن يكون هلا حمدث ليس جبسم فنفوا العلم إبثبات الصانع على 
حدوث األجسام واستدلوا على حدوثها أبهنا مستلزمة للبركة والسكون واالجتماع واالفرتاق مث قالوا 

ه الطريق إىل إن تلك أعراض واألعراض حادثة وماال خيلو عن احلوادث فهو حادث فاحتاجوا يف هذ
إثبات األعراض أوال مث إثبات لزومها للجسم اثنيا مث إبطال حوادث ال أول هلا اثلثا مث التزام بطالن 

حوادث ال هناية هلا رابعا عند فريق منكم وإلزام الفرق عند فريق لخر مث إثبات اجلوهر الفرد خامسا مث 
سم ال خيلو منه وماال خيلو عن احلوادث فهو إلزام كون العرض ال يبقى زمانني سادسا فيلزم حدوثه واجل

حادث مث إثبات متاثل األجسام سابعا فيصح على بعضها ما يصح على عميعها فعلمهم إبثبات اخلالق 
سببانه مبين على هذه األمور الشنيعة فلزمهم من سلوك هذه الطريق إنكار كون الرب تعاىل فاعال يف 

ه ال يقوم به عندهم فعل وفاعل بال فعل كقائم بال قيام وضارب بال احلقيقة وإن مسوه فاعال أبلسنتهم فإن
ضرب وعامل بال علم وضم اجلهمية إىل ذلك أنه لو قام به صفة لكان جسما ولو كان جسما لكان 

 حاداث
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فيلزم من إثبات صفاته إنكار ذاته فعطلوا صفاته وأفعاله ابلطريق الذي أثبتوا هبا وجوده فكانت أبلغ 
الطرق يف تعطيل صفاته وأفعاله وعن هذه الطريق أنكروا علوه على عرشه وتكلمه ابلقرلن وتكليمه 
ملوسى ورؤيته ابألبصار يف اآلخرة ونزوله إىل مساء الدنيا كل ليلة وجميئه لفصل القضاء بني اخلالئق 

نفسه من وغضبه ذلك اليوم غضبا مل يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وعميع ما وصف به 
وصف ذايت أو معنوي أو فعلي فأنكروا وجهه األعلى وأنكروا أن له يدين وأن له مسعا وبصرا وحياة وأنه 

 .يفعل ما شاء حقيقة وإن مسي فاعال فلم يستبق ذلك الفعل الذي قام به بل فعله هو عني مفعوله
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وة يف احلقيقة فإهنم بنوها على جمرد خرق وكذلك الطريق اليت سلكوها يف إثبات النبوة مل يثبتوا هبا نب
العادة وهو مشرتك بني النيب وغريه وحاروا يف الفرق فلم َيتوا فيه مبا يثل  له الصدر وال حيصل به برد 



اليقني مع أن النبوة اليت أثبتوها ال ترجع إىل وصف وجودي بل هي تعلق اخلطاب األزيل ابلنيب والتعلق 
وة عندهم إىل أمر عدمي وقد صرحوا أبهنا ال ترجع إىل صفة ثبوتية قائمة عندهم أمر عدمي فعادت النب

ابلنيب وأيضا فبقيقة النبوة والرسالة إنباء هللا سببانه وتعاىل لرسوله وأمره بتبليغ كالمه إىل عباده 
 .وعندهم أن هللا ال يتكلم وال يقوم به كالم

الفرد وقالوا ال يتأتى التصديق ابملعاد إال إبثباته  وأما اليوم اآلخر فإن عمهورهم بنوه على إثبات اجلوهر
وهو يف احلقيقة ابطل ال أصل له واملثبتون له يعرتفون أبن القول به يف غاية اإلشكال وأدلته متعارضة 
وكثري منهم له قوالن يف إثباته ونفيه وسلكوا يف تقرير املعاد ما خالفوا فيه عمهور العقالء ومل يوافقوا ما 

األنبياء فقالوا إن هللا سببانه يعدم أجزاء العامل كلها حىت تصري عدما حمضا مث يعيد املعدوم جاءت به 
 ويقلبه وجودا حىت إن يعيد زمنه
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بعينه وينشئوه ال من مادة كما قالوا يف املبدأ فجنوا على العقل والشرع وأغروا أعداء الشرع به وحالوا 
 .بينهم وبني تصديق الرسل

ملبدأ فإهنم قالوا كان هللا سببانه معطال يف األزل والفعل غري ممكن مع قوهلم كان قادرا عليه مث وأما ا
صار فاعال بعد أن مل يكن فاعال من غري جتدد أمر أصال وانقلب الفعل من االمتناع الذايت إىل اإلمكان 

هلم اليت عارضوا هبا بني الذايت وذات الفاعل قبل الفعل ومع الفعل وبعد الفعل واحدة فهذا غاية عقو 
الوحي والعقل وهذه طرقهم العقلية اليت مل يثبتوا هبا راب وال رسالة وال مبدأ وال معادا وحنن إمنا أشر ا إىل 

ذلك أدىن إشارة وإال فبسط ذلك يف غري هذا املوضع وقد بسطه شيخنا يف عامة كتبه املطوالت 
 .عليه وجده يف مظانه وابهلل التوفيقواملبسوطات وبينه بيا ا شافيا فمن أحب الوقوف 

إن هؤالء املعارضني للوحي بعقوهلم ارتكبوا أربع عظائم إحداها ردهم لنصوص : الوجه الثاين والستون
األنبياء صلوات هللا وسالمه عليهم الثانية إساءة الظن به وجعله منافيا للعقل مناقضا له الثالثة جنايتهم 

 على العقل بردهم
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يوافق النصوص من املعقول فإن موافقة العقل للنصوص اليت زعموا أن العقل يردها أظهر للعقل من ما 
معارضته هلا الرابعة تكفريهم أو تبديعهم وتضليلهم ملن خالفهم يف أصوهلم اليت اخرتعوها وأقواهلم اليت 

للعقل والنقل وخطأوا من ابتدعوها مع أهنا خمالفة للعقل والنقل فصوبوا رأي من متسك ابلقول املخالف 
 .متسك مبا يوافقهما وراج ذلك على من مل جيعل هللا له نورا ومل يشرق على قلبه نور النبوة

أن من عارض بني الوحي والعقل فقد قال بتكافؤ األدلة ألن العقل الصبيح ال : الوجه الثالث والستون
آ فإن مل يقدم أحدمها بقي يف احلرية يكذب والوحي أصدق منه ومها دليالن صادقان فإذا تعارضا تكاف

والشك وإن قدم أحدمها على اآلخر أبطل موجب الدليل الصبيح وأخرجه عن كونه دليال فيبقى حائرا 
بني أمرين ال بد له من أحدمها إما أن يسيء الظن ابلوحي أو ابلعقل والعقل عنده أصل الوحي فال 

لتبريف والتأويل واترة ابلتخييل واترة ابلدفع ميكنه أن يسيء الظن به فيسطو على الوحي اترة اب
 والتكذيب إن أمكن وذلك يف نصوص السنة
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واترة يدعي ذلك يف نصوص القرلن كما يدعيه غالة الرافضة وكثري من القرامطة وأشباههم وهذا كله إمنا 
واإلميان أهل السمع  نشأ من ظنوهنم الفاسدة أن العقل الصبيح يعارض الوحي الصريح وأما أهل العلم

والنقل فعندهم أن فرض هذه املسألة حمال وأن فرضها كفرض مسألة إذا تعارض العقل وأدلة ثبوت 
النبوة والرسالة وإذا تعارض العقل وأدلة ثبوت اخلالق وتوحيده واملعارضة بني العقل والوحي كاملعارضة 

ا منع هذه القاعدة يف ذلك األصل وقالوا بني العقل وإثبات الصانع وتوحيده ورسالة رسله وهلذا طردو 
 .الباب كله واحد

إن هؤالء املعارضني للوحي ابلعقل بنوا أمرهم على أصل فاسد وهو أهنم جعلوا : الوجه الرابع والستون
أقواهلم اليت ابتدعوها وجعلوها أصول دينهم ومعتقدهم يف رب العاملني هي احملكمة وجعلوا قول هللا 

ه الذي ال يستفاد منه علم وال يقني فجعلوا املتشابه من كالمهم هو احملكم واحملكم ورسوله هو املتشاب
من كالم هللا ورسوله هو املتشابه مث ردوا تشابه الوحي إىل حمكم كالمهم وقواعدهم وهذا كما جعلوا ما 

 أحدثوه من األصول اليت نفوا هبا صفات الرب
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المه وتكليمه وعلوه على عرشه ورؤيته يف الدار اآلخرة حمكما وجعلوا هلالج لج ونعوت كماله ونفوا هبا ك
النصوص الدالة على خالف تلك القواعد واألصول متشاهبة يقضي بتلك القواعد عليها وترد النصوص 

إليها فتارة حيرفون النصوص عن مواضعها ويسمون ذلك التبريف أتويال يف اللفظ وتنزيها يف املعىن 
مل منهم فأحسن أراد هللا ورسوله من هذه النصوص أمورا ال نعرفها وال ندري ما أراد واترة يقول من جت

واترة يقولون قصد خطاب اجلمهور فأفهمهم األمر على خالف حقيقته ألن مصلبتهم يف ذلك واترة 
يفسرون صفة بصفة كما يفسرون احلب والبغض والغضب والرضا والرمحة ابإلرادة والسمع والبصر 

ابلعلم مث جيعلون ذلك نفس الذات ومنهم من جيعل العلم نفس املعلوم كما قاله أفضل والكالم 
متأخريهم عندهم وأجهلهم ابهلل وأكفرهم نصري الكفر والشرك الطوسي فأما أهل العلم واإلميان 

فطريقهم عكس هذه الطريقة من كل وجه جيعلون كالم هللا ورسوله هو األصل الذي يعتمد عليه ويرد ما 
نازع الناس فيه إليه فما وافقه كان حقا وما خالفه كان ابطال وإذا ورد عليهم لفظ مشتبه ليس يف يت

القرلن وال يف السنة مل يتلقوه ابلقبول ومل يردوه ابإلنكار حىت يستفصلوا قائله عن مراده فإن كان حقا 
 موافقا للعقل
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ردوه ونصوص الوحي عندهم أعظم وأكرب يف صدورهم  والنقل قبلوه وإن كان ابطال خمالفا للعقل والنقل
 من أن يقدموا عليها ألفاظا جمملة هلا معان مشتبهة وبنوا أصوهلم على أربع قواعد

 بيان أن ما جاء به الوحي هو اهلدى واحلق واليقني: أحدها
 بيان أن ما يقدر من االحتماالت املعارضة لظاهره وحقيقته ابطل لغة: الثانية
 بيان أن ما يدعى أنه معارض لذلك من العقل فهو ابطل: الثالثة
 بيان أن العقل موافق له معاضد ال معارض مناقض فأي الفريقني أحق ابألمن إن كنتم تعلمون: الرابعة

إن هؤالء املعارضني بني العقل والنقل قد فارقوا العقل والنقل فال عقل وال نقل : الوجه اخلامس والستون
أما النقل [ 74امللك]{ َوقَاُلوا َلْو ُكنَّا َنْسَمُع َأْو نـَْعِقُل َما ُكنَّا يف َأْصَباِب السَِّعريِ }وهم الذين يقولون 

فإهنم قد مسبوا مبفارقته وهان عليهم أمره وأما العقل فلو تدبروا أقواهلم ومعقوهلم الذي عارضوا به النقل 
 الثنني واحدا والواحد اثننيالستبيوا من أهل العقل الذين هم أهله فإن هؤالء جيعلون ا
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واملستبيل واجبا والواجب ممتنعا والكلي جزءا من املعني اجلزئي واملعدوم موجودا واملوجود معدوما 
والثابت منتفيا واملنتفي اثبتا ويفرقون بني الشيء ونظريه يف احلكم وحيملون على الشيء حبكم ضده 

ما اترة ويثبتون الشيء وينفون الزمه البني للزوم الالزم ويثبتون ونقيضه وينفون النقيضني اترة ويثبتوهن
ملزومه فيجعلون الصفة هي عني الصفة األخرى مث جيعلوهنا هي نفس املوصوف كما يقولون العلم هو 
القدرة والقدرة هي اإلرادة والسمع هو البصر مث يقولون إن ذلك هو نفس العامل القادر املريد وجيعلون 

هو املعلوم واتر جيعلون الفعل هو عني املفعول وجيعلون الصفة اليت ال تقوم إال مببل قائمة اترة العلم 
بنفسها كما يقولون الرب تعاىل مريد إبرادة قدمية ال يف حمل وجيعلون األمر هو عني النهي ومها عني اخلرب 

ال شرط مث يصرحون وهو عني االستفهام وجيعلون وجود الرب تعاىل وجودا مطلقا بشرط اإلطالق أو ب
 أبن املطلق ال وجود له يف اخلارج وجيعلون الشيء املعني هلذا اإلنسان مثال عدة جواهر حيوا ا
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و اطقا وحساسا وجيعلون كال من هذه اجلواهر عني اآلخر ومعلوم أنه جوهر واحد له صفات متعددة 
مني أبنفسهما واملعقول قيام الصفات ويفرقون بني املادة والصورة وجيعلوهنا جوهرين عقليني قائ

ابملوصوفات واألعراض ابجلواهر وجيعلون الصور الذهنية اثبتة يف اخلارج كقوهلم يف اجملردات املفارقات 
املادة وليس معهم ما يثبت أنه مفارق إال النفس الناطقة إذا فارقت البدن ابملوت واجملردات هي 

املشخصة فريجع األمر إىل النفس وما يقوم هبا وجيعلون املعدوم الكليات اليت جتردها النفس من األعيان 
املمتنع الذي ال يتصور وجوده هو الواجب الذي ميتنع عدمه كما أثبتوا لصانع العامل وجودا مطلقا مقيدا 
بسلب األمور الثبوتية ليس له ماهية غري ذلك الوجود ويثبتون كونه حيا بال حياة وعاملا بال علم وقادرا 

قدرة إىل أضعاف أضعاف ذلك من ضالهلم يف عقلياهتم اليت جعلوها معارضة للوحي وقدموها عليه بال 
وكلما تدبر العاقل الذكي املنصف أحوال هؤالء ومن وافقهم على بعضها تبني له أن القوم ال عقل وال 

 .نقل وتفصيل هذا يستدعي بسطا طويال وهللا املستعان
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إن هؤالء يف معارضتهم للوحي سلكوا طريقا سبروا هبا عقول ضعفاء الناس : الوجه السادس والستون
وبصائرهم فشبهت عليهم وخيل إليهم أهنا حق فأصاهبم يف ذلك مثل ما أصاب السبرة حني عارضوا 

عصى موسى مبا خيل إىل أبصار الناظرين أنه حق فإن هؤالء عمدوا إىل ألفاظ جمملة حتتها معاين مشتبهة 
لغات األمم معاين متعددة وأدخلوا فيها من املعاين غري املفهوم منها يف لغات األمم مث ركبوها حتتمل يف 

وألفوها أتليفا طويال بنوا بعضه على بعض ففكروا فيه وقدروا وأطالوا التفكري والتقدير مث عظموا قوهلم 
ظ اجململة واملعاين املشتبهة وهولوه يف نفوس من مل يفهمه وال ريب أن فيه دقة وغموضا ملا فيه من األلفا

فإذا دخل معهم الطالب ومسع منهم ما تنفر عنه فطرته فأخذ يعرتض عليهم قالوا له أنت ال تفهم هذا 
وهذا ال يصلح لك وهذا أمر قد صقلته األذهان على تطاول األزمان وتلقته العقول ابلقبول والتسليم 

نفوس من احلمية واإللفة حيملها على تسليم تلك وفزعت إليه عند التخاصم والتباكم فيبقى ما يف ال
األمور قبل حتقيقها وعلى ترك االعرتاض عليها خشية أن ينسبوه إىل نقص العلم والعقل فيأخذها 

 مسلمة فإذا جاءت لوازمها مل جيد بدا من التزامها ويرى أن التزام
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ا فهذا أصل ضالل من ضل من أهل النظر تلك اللوازم أهون عليه من القدح يف تلك القواعد وإبطاهل
والببث يف املعقوالت وأما األعمى املقلد فليس معه أكثر من هكذا قال العقالء وهذا القدر الذي 

وقع من ضالل هؤالء مل يقصده عقالؤهم ابتداء بل كان قصدهم حتصيل العلوم واملعارف ولكن أخطأوا 
يخنا هنع هللا يضر عن بعض رؤساء هؤالء ممن له علم وعقل بطلبها من غري طريقها فضلوا وأضلوا وقد سئل ش

وسلوك وقصد مث أخطأ الصواب فقال طلب األمور العلية من غري الطرق النبوية فقادته قسرا إىل 
املناه  الفلسفية وما أحسن ما قال فإن من طلب أمرا عاليا من غري طريقه مل حيصل إال على ضده 

هؤالء وامثاهلم أن ال يوافقهم على لفظ جممل حىت يتبني معناه فالواجب على من يريد كشف ضالل 
ويعرف مقصوده فيكون الكالم يف معىن معقول يتوارد النفي واإلثبات فيه على حمل واحد ال يف لفظ 

 .جممل مشتبه املعىن وهذا  افع يف الشرع والعقل والدين والدنيا وابهلل التوفيق
املؤمنني أن يتقدموا بني يدي رسوله وأن يرفعوا أصواهتم فوق  إن هللا سببانه هنى: السابع والستون

اَي أَيُـَّها }: صوته وأن جيهروا له ابلقول كجهر بعضهم لبعض وحذرهم من حبوط أعماهلم بذلك فقال
يٌع  َ مسَِ ُموا بـَنْيَ َيَدِي اّلِلَِّ َوَرُسوِلِه َواتَـُّقوا اّلِلََّ ِإنَّ اّلِلَّ َعِليٌم اَي أَيُـَّها الَِّذيَن لَمُنوا ال تـَْرفـَُعوا الَِّذيَن لَمُنوا ال تـَُقدِ 

 [ .57احلجرات]{ َأْصَواَتُكْم فـَْوَق َصْوِت النَّيب ِ 
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فإذا كان سببانه قد هنى عن التقدمي بني يديه فأي تقدم أبلغ من تقدمي عقله على ما جاء به قال غري 
ىت َيمر ومعلوم قطعا أن من قدم عقله أو عقل غريه واحد من السلف وال تقولوا حىت يقول وال تفعلوا ح

على ما جاء به فهو أعصى الناس هلذا النيب وأشدهم تقدما بني يديه وإذا كان سببانه قد هناهم أن 
يرفعوا أصواهتم فوق صوته فكيف برفع معقوالهتم فوق كالمه وما جاء به ومن املعلوم قطعا أنه مل يكن 

ر واملنافقون فهم الذين حكى هللا سببانه عنهم معارضة ما جاء به بعقوهلم يفعل هذا يف عهده إال الكفا
ولرائهم وصارت تلك املعارضة مريااث يف أشباههم كما حكى هللا عن املشركني معارضة شرعه وأمره 

بقضائه وقدره وورثهم يف هذه املعارضة طائفتان إحدامها إخواهنم املباحية الذين خلعوا ربقة الشريعة من 
 .ناقهم ودانوا ابلقدرأع

 الذين عارضوا قضاءه وقدره أبمره وقالوا: والثانية
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ال ميكن اجلمع بينهما فأبطلوا القدر ابألمر وأولئك أقعد ابملرياث من هؤالء وقد ذكر سببانه األمثال 
َك َمْن َهَلَك َعْن لِيَـْهلِ }: العقلية اليت عارض املشركون هبا الوحي لتكون عربة للمؤمنني ومثال للمعارضني

َ َلَسِميٌع َعِليمٌ   [05األنفال]{ بـَيِ َنٍة َوحَيْىَي َمْن َحيَّ َعْن بـَيِ َنٍة َوِإنَّ اّلِلَّ
إن معارضة الوحي ابلعقل مرياث عن الشيخ أيب مرة فهو أول من عارض السمع : الوجه الثامن والستون

دم عارض أمره بقياس عقلي مركب من مقدمتني ابلعقل وقدمه عليه فإن هللا سببانه ملا أمره ابلسجود آل
 :محليتني
ٌر ِمْنهُ }قوله : إحدامها  فهذه هي{ َأ َا َخيـْ
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الصغرى والكربى حمذوفة تقديرها والفاضل ال يسجد للمفضول وذكر مستند املقدمة األوىل وهو أيضا 
 .{ َتُه ِمْن ِطنيٍ َخَلْقَتيِن ِمْن  َاٍر َوَخَلقْ }قياس محلي حذف إحدى مقدمتيه فقال 



كأهنا معلومة أي ومن خلق من  ار أفضل ممن خلق من طني فهما قياسان متداخالن : واملقدمة الثانية
وهذه يسميها املنطقيون األقيسة املتداخلة فالقياس األول هكذا أ ا خري منه وخري املخلوقني ال يسجد 

خلقتين من  ار وخلقته من طني واملخلوق من ملن هو دونه وهذا من الشكل األول والقياس الثاين هكذا 
النار خري من املخلوق من الطني فنتيجة هذا القياس العقلي أ ا خري منه ونتيجة األول وال ينبغي يل أن 

 .أسجد له
وأنت إذا أتملت مادة هذا القياس وصورته رأيته أقوى من كثري من قياساهتم اليت عارضوا هبا الوحي 

ومنها أنه ملا تعارض عنده العقل والنقل : طل وقد اعتذر أتباع الشيخ له أبعذاروقدموها عليه والكل اب
 قدم العقل

 ومنها أن اخلطاب بصيغة الضمري يف قوله اسجدوا ال عموم له فإن الضمائر ليست من صيغ العموم
 ومنها أنه وإن كان اللفظ عاما فإنه خصه ابلقياس
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األمر للوجوب بل محله على االستبباب ألنه املتيقن أو على الرجبان  املذكور ومنها أنه مل يعتقد أن
 .دفعا لالشرتاك واجملاز

 ومنها أنه محله على الرتاخي ومل حيمله على الفور
ومنها أنه صان جناب الرب أن يسجد لغريه ورأى أنه ال يليق به السجود لسواه فباهلل أتمل هذه 

التأويالت اليت يذكرها كثري من الناس واملعارضات اليت عارض هبا التأويالت وقابل بينها وبني كثري من 
النصوص ويف بين لدم من يصوب رأي إبليس وقياسه ويقول الصواب معه وهلم يف ذلك تصانيف وكان 

 :بشار بن برد األعمى الشاعر على هذا املذهب يقول يف قصيدته الرائية
 كانت الناروالنار معبودة مذ  ... األرض مظلمة سوداء مقتمة 
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وملا علم الشيخ أنه قد أصيب من معارضة الوحي ابلعقل وعلم أنه ال شيء أبلغ يف مناقضة الوحي 
والشرع وإبطاله من معارضته ابلعقول أوحى إىل تالمذته وإخوانه من الشبهات اخليالية ما يعارض به 

تم الوحي عليها فسدت عقولكم قال الوحي وأوهم أصبابه وتالميذه أهنا قواطع عقلية وقال إن قدم



 [757األنعام]{ َوِإنَّ الشََّياِطنَي لَُيوُحوَن ِإىَل َأْولَِياِئِهْم لُِيَجاِدلُوُكْم َوِإْن َأطَْعُتُموُهْم ِإنَُّكْم َلُمْشرُِكونَ }: تعاىل
 َعُدو اً َشَياِطنَي اأِلْنِس وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِ  َنيب ٍ }ومن املعلوم أن وحيهم إمنا هو شبه عقلية وقال تعاىل 

تَـُروَن َولَِتْصَغى َواجلِْنِ  يُوِحي بـَْعُضُهْم ِإىَل بـَْعٍض زُْخُرَف اْلَقْوِل ُغُروراً َوَلْو َشاَء رَبَُّك َما فـََعُلوُه َفَذْرُهْم َوَما يـَفْ 
َتِغي َحَكماً َوُهَو ِإلَْيِه َأْفِئَدُة الَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن اِبآلِخَرِة َولِيَـْرَضْوُه َولِيَـ  َر اّلِلَِّ أَبـْ ْقرَتُِفوا َما ُهْم ُمْقرَتُِفوَن َأفـََغيـْ

َزَل ِإلَْيُكُم اْلِكَتابَ   الَِّذي أَنـْ
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َناُهُم اْلِكَتاَب يـَْعَلُموَن أَنَُّه ُمنَـزٌَّل ِمْن رَبِ َك اِبحْلَقِ  َفال َتُكوَننَّ ِمَن الْ  ْمرَتِيَن َومتَّْت َكِلَمُت مُ ُمَفصَّالً َوالَِّذيَن لتـَيـْ
َل ِلَكِلَماتِِه َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم َوِإْن ُتِطْع َأْكثـََر َمْن يف اأْلَْرِض يُ  ِضلُّوَك َعْن رَبِ َك ِصْدقاً َوَعْدالً ال ُمَبدِ 

رَبََّك ُهَو َأْعَلُم َمْن َيِضلُّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم َسِبيِل اّلِلَِّ ِإْن يـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْن ُهْم ِإالَّ خَيُْرُصوَن ِإنَّ 
 [ .775,  771األنعام]{ اِبْلُمْهَتِدينَ 

أحدها : يف بيان فساد معقول الشيخ الذي عارض به الوحي وذلك من وجوه: الوجه التاسع والستون
طال ويسمى قياسا إبليسيا فإنه إنه قياس يف مقابلة النص والقياس إذا صادم النص وقابله كان قياسا اب

يتضمن معارضة احلق ابلباطل وتقدميه عليه وهلذا كانت عقوبته أن أفسد عليه عقله ودنياه ولخرته وقد 
بينا فيما تقدم أنه ما عارض أحد الوحي بعقله إال أفسد هللا عليه عقله حىت يقول ما يضبك منه 

 .العقالء
ده يف ذلك ابطل فإنه ال يلزم من تفضيل مادة على مادة إن قوله أ ا خري منه كذب ومستن: الثاين

تفضيل املخلوق منها على املخلوق من األخرى فإن هللا سببانه خيلق من املادة املفضولة ما هو أفضل 
من املخلوق من غريها وهذا من كمال قدرته سببانه وهلذا كان دمحم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح 

 ذهب أهل السنة أن صاحلي البشر أفضل من املالئكة وإن كانتوالرسل أفضل من املالئكة وم
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مادهتم نورا ومادة البشر ترااب فالتفضيل ليس ابملواد واألصول وهلذا كان العبيد واملوايل الذين لمنوا ابهلل 
 ورسوله خريا وأفضل عند هللا ممن ليس مثلهم من قريش وبين هاشم وهذه املعارضة اإلبليسية صارت
مريااث يف أتباعه يف التقدمي ابألصول واألنساب على اإلميان والتقوى وهي اليت أبطلها هللا عز وجل 



َثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوابً َوقـََباِئَل لِتَـَعارَُفوا ِإنَّ َأكْ }: بقوله َرَمُكْم ِعْنَد اّلِلَِّ اَي أَيُـَّها النَّاُس ِإ اَّ َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـْ
َ َعِليٌم َخِبريٌ أَتْـ   [ .71احلجرات]{ َقاُكْم ِإنَّ اّلِلَّ

وقال " إن هللا وضع عنكم عبية اجلاهلية وفخرها ابآلابء الناس مؤمن تقي وفاجر شقي: "وقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص
 ال فضل لعريب على عجمي وال عجمي على عريب وال ألبيض على أسود: "ملسو هيلع هللا ىلص
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فانظر إىل سراين هذه النكتة " ألسود على أبيض إال ابلتقوى الناس من لدم ولدم من تراب وال

 .اإلبليسية يف نفوس أكثر الناس من تفضيلهم مبجرد األصول واألنساب
إن ظنه أن النار خري من الرتاب ابطل مستنده ما فيها من اإلضاءة واخلفة وما يف الرتاب من : الثالث

الشيخ ما يف النار من الطيش واخلفة وطلب العلو واإلفساد ابلطبع حىت لو وقع  الثقل والظلمة ونسي
منها شواظ بقدر احلبة يف مدينة عظيمة ألفسدها كلها ومن فيها بل الرتاب خري من النار وأفضل من 

 .وجوه متعددة
 منها أن طبعه السكون والرزانة والنار خبالفه

 ات والنار خبالفهومنها أنه مادة احليوان والنبات واألقو 
ومنها أنه ال ميكن أحدا العيش بدونه ودون ما خلق منه البتة وميكنه أن يعيش برهة بال  ار قالت عائشة 

مير بنا الشهر والشهران ما نوقد يف بيوتنا  ارا أو ما نرى  ارا قال هلا عروة فما كان قوتكم قالت 
 .األسودان التمر واملاء

 ا فيها من الربكةومنها أن األرض تؤدي إليك مب
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 أضعاف أضعاف ما تودعه من احلب والنوى وتربيه لك وتغذيه وتنميه والنار تفسده عليك ومتبق بركته
ومنها أن األرض مهبط وحي هللا ومسكن رسله وأنبيائه وأوليائه وكفاهتم أحياء وأمواات والنار مسكن 

 أعدائه ومأواهم
ه إماما للناس وقياما هلم وجعل حجه حمطا ألوزارهم ومكفرا لسيئاهتم ومنها أن يف األرض بيته الذي جعل
 .وجالبا هلم مصاحل معاشهم ومعادهم



ومنها أن النار طبعها العلو والفساد وأن هللا ال حيب املستكربين وال حيب املفسدين واألرض طبعها 
م ودمحم وموسى وعيسى اخلشوع واإلخبات وهللا حيب املخبتني اخلاشعني وقد ظهر هذا خبلق إبراهي

والرسل من املادة األرضية وخلق إبليس وجنوده من املادة النارية نعم وخلق من املادة األرضية الكفار 
 واملشركني ومن املادة النارية صاحلي اجلن ولكن ليس يف هؤالء مثل إبليس وليس
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 .ة ومعلم الشر من املادة الناريةيف أولئك مثل الرسل واألنبياء فمعلم اخلري من املادة األرضي
ومنها أن النار ال تقوم بنفسها بل ال بد هلا من حمل تقوم به ال تستغين عنه وهي حمتاجة إىل املادة الرتابية 

 .يف قوامها وأتثريها واألرض قائمة بنفسها ال حتتاج إىل حمل تقوم به وال يفتقر قوامها ونفعها إىل النار
 ورة النار ويبطلها ويقهرها وإن علت عليهومنها أن الرتاب يفسد ص

ومنها أن الرمحة تنزل على األرض فتقبلها وحتي هبا وخترج زينتها وأقواهتا وتشكر رهبا وتنزل على النار 
 .فتأابها وتطفيها ومتبوها وتذهب هبا فبينها وبني الرمحة معاداة وبني األرض وبني الرمحة مواالة وإخاء

التكبري فتضمبل عند ذكر كربايء الرب وهلذا يهرب املخلوق منها عند األذان  ومنها أن النار تطفأ عند
 حىت ال يسمعه واألرض تبته  بذلك وتفرح
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به وتشهد به لصاحبه يوم القيامة ويكفي يف فضل املخلوق من األرض على املخلوق من النار أن هللا 
ئكته وعلمه أمساء كل شيء فهل حصل للمخلوق سببانه خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له مال

من النار واحدة من هذه فقد تبني لك حال هذه املعارضة العقلية للسمع وفسادها من هذه الوجوه 
وأكثر منها وهي من شيخ القوم ورئيسهم ومعلمهم األول فما الظن مبعارضة التالمذة وحنن نقول قوال 

اف مبنته علينا وفضله لدينا وأنه حمض منته وجوده وفضله فهو نقدم بني يديه مشيئة هللا وحوله واالعرت 
احملمود أوال ولخرا على توفيقنا له وتعليمنا إايه إن كل شبهة من شبه أرابب املعقوالت عارضوا هبا 

 الوحي فعند ا ما يبطلها أبكثر من
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رد ا يف ذلك كتااب كبريا ولو نعلم أن الوجوه اليت أبطلنا هبا معارضة شيخ القوم وإن مد هللا يف األجل أف
يف األرض من يقول ذلك ويقوم به تبلغ إليه أكباد اإلبل القتدينا ابملسري إليه مبوسى يف سفره إىل اخلضر 
وجبابر بن عبد هللا يف سفره إىل عبد هللا بن أنيس لسماع حديث واحد ولكن أزهد الناس يف العامل قومه 

برز به على أهل األرض يف عصره ويف األعصار قبله فأدرك من قبله وحيدا  وقد قام قبلنا هبذا األمر من
وسبق من بعده سبقا بعيدا واستنقذ النصوص من أيدي امللبدين ونفى عنها حتريف الغالني وانتبال 
املبطلني وأتويل اجلاهلني وجعل ملوك أرابب املعقوالت املعارضني هلا أسرى يف أيدي املسلمني وأخذ 

امع الطرق حىت مل يبق هلم مدد وال كمني فجرى عليه من تالمذة هذا الشيخ وأتباعه من عليهم مبج
 .اجلاهلني واملعاندين واملعطلني ما جرى على من قام مقامه على مر السنني

 فأخرهم للبكم يوم التخاصم... مضوا ومضى مث التقوا عند رهبم 

(1/7441) 

 
 

الء السمع هو النفي والذي دل عليه السمع هو اإلثبات إن العقل الذي عارض به هؤ : الوجه السبعون
فإن السمع دل على إثبات الصفات والكالم والتكليم وعلو الرب على خلقه واستوائه على عرشه 

ونزوله كل ليلة إىل مساء الدنيا وجميئه وإتيانه وإثبات وجهه األعلى ويديه اللتني كلتامها ميني وغري ذلك 
ي ذلك كله فاملعارضة اليت ادعوها هي معارضة بني النفي واإلثبات فالرسل والعقل عندهم دل على نف

جاءوا ابإلثبات املفصل لألمساء والصفات واألفعال فجاء أرابب هذا العقل ابلنفي املفصل هلا وادعوا 
 :التعارض بني دليل هذا اإلثبات ودليل النفي مث قدموا دليل النفي فيقال الكالم معكم يف مقامني

 أن العقل مل يدل على ثبوهتا: اأحدمه
أنه دل على انتفائها فإن أردمت بداللة العقل املقام األول فنفيها خطأ فإنه لونفى كل مامل يدل : والثاين

عليه عقل أو حس نفيت أكثر املوجودات اليت ال ندركها بعقولنا وال حواسنا وهذا هو حاصل ما عند 
لتدبر علم أنه ليس فيها دليل واحد يدل على النفي ومعلوم القوم عند التبقيق ومن تدبر أدلتهم حق ا

أن الشيء ال ينعىن النتفاء دليل يدل عليه وإن انتفى العلم به فنفي العلم ال يستلزم نفي املعلوم فكيف 
 والعقل الصريح قد دل على ثبوهتا كما نبهنا

(1/7441) 



 

فائها فيقال العقل إمنا يدل على نفي الشيء عليه وسنذكره وإن أردمت الثاين وهو أن العقل دل على انت
إذا علم ثبوت نقيضه فيعلم حينئذ أن النقيض اآلخر منتف فأين يف العقل املقطوع حبكمه أو املظنون ما 
يدل على نقيض ما أخربت به الرسل بوجه من وجوه األدلة الصبيبة فاملسلمون يقولون قد دل العقل 

ىل لمرا  اهيا وعلى كونه فوق العامل كله وعلى كونه يفعل بقدرته والوحي معا على إثبات علم الرب تعا
ومشيئته وعلى أنه يرضى ويغضب ويثيب ويعاقب وحيب ويبغض فقد شهد بذلك العقل والنقل أما 

النقل فال ميكنكم املكابرة فيه وأما العقل فألن ذات الرب أكمل من كل ذات على اإلطالق بل ليس 
ل وجه إال له وحده فيستبيل وصفه مبا يضاد كماله وكل ما وصف به نفسه الكمال املطلق التام من ك

أو وصفه به رسوله فهو صفة كمال ثبوهتا له أكمل من نفيها عنه وقد اتفقت األمم على أن هللا سببانه 
موصوف ابلكمال منزه عن أضداده وإن تنازعوا يف كون الصفة املعينة والفعل املعني كماال أو ليس 

ذين نفوه ختيلوا أن إثباته يستلزم النقص واحلدوث وأن الكمال يف نفيه وإن كان كثري من بكمال وال
 طوائف بين لدم يستجيزون وصفه ابلنقائص والعيوب مع علمهم أبهنا عيوب ونقائص كما

(1/7474) 

 
 

عيناه  صرحت به اليهود من قوهلم وإنه فقري وإنه تعب ملا خلق العامل وأنه بكى على الطوفان حىت رمدت
وعادته املالئكة وإنه ندم على خلق لدم وذريته ندما عظيما حىت عض أ امله ويقولون يف صالهتم اي إهلنا 
انتبه من رقدتك كم تنام وحنو ذلك والنصارى ال خيفى على أحد منهم أن نزوله عن عرشه ودخوله يف 

صغريا يرضع ويبكي وَيكل رحم امرأة وإقامته هناك تسعة أشهر بني احليض والبول مث خروجه طفال 
ويشرب ويبول وينام وَيمل مث متكن أعدائه منه وصفعه وتسمري يديه ورجليه وصلبه بني نصبني وعلى 

رأسه اتج من الشوك أن هذا غاية التنقص املنايف لكماله واالحتادية مصرحون أبنه موصوف بكل صفة 
ل العقل الصريح واتفاق املرسلني من مذمومة عقال وعرفا وشرعا ومعلوم أن هذه النقائص هي اليت د

أوهلم إىل لخرهم على نفيها عن هللا وتنزيهه عنها فمن جعل داللته على نفي علمه ومسعه وبصره وقوته 
وقدرته وحياته وإرادته وكماله وتكليمه وعلوه على عرشه ووجهه األعلى ويديه وغضبه ورضاه كداللته 

 على نفي تلك العيوب والنقائص

(1/7477) 



 

وإثباهتا له كإثبات تلك العيوب والنقائص وإن العقل يوجب نفي هذا وهذا فهو من أسخف الناس عقال 
وأعظمهم جهال وأفسدهم فطرة وكان الذين وصفوه سببانه بتلك العيوب والنقائص أقرب إىل العقل 

ط ومعلوم منه فإهنم وصفوه ابلكمال والنقص وهؤالء نزهوه عن الكمال وهو يستلزم وصفه ابلنقص فق
أن ذاات موصوفة ابلكمال والنقائص أكمل من ذات ال توصف بشيء من الكماالت البتة وتوصف 

أبضدادها وأيضا فإن تلك الذات ميكن وجودها وهذه الذات ميتنع وجودها واملقصود أنه قد دل العقل 
دل على إثباته وقد مع السمع على إثبات ما يقول هؤالء إن العقل عارضه وغاية ما معهم أن عقوهلم مل ت

بينا أنه يستبيل داللة العقل على نفيه فإن العقل إمنا يدل على نفي ما علم ثبوت نقيضه ابلعقل والعقل 
مل يعلم به ثبوت نقيض الصفات العلى واألمساء احلسىن واستواء الرب على عرشه وتكلمه ورؤية أوليائه 

في ذلك معلوما ابلعقل فإن قيل حنن ما نفينا له يف اآلخرة عيا ا ابألبصار فوق رؤوسهم حىت يكون ن
ذلك إال لداللة العقل على نفيه فإنه لو كان فوق العرش أو كان يرى ابألبصار أو كان مكلما متكلما 
أو كان له وجه ويد ومسع وبصر لزم أن يكون جسما ويلزم من كونه جسما أن يكون مركبا من اجلواهر 

 املفردة أو من املادة

(1/7475) 

 
 
الصورة وإن قلنا بتماثل األجسام لزم أن يكون مماثال لكل جسم ويلزم من كونه مركبا أن يكون مفتقرا و 

إىل أجزائه وأجزاء املركب غريه ويلزم من افتقاره إىل غريه أن يكون خملوقا مصنوعا فهذا الدليل العقلي 
نتم فلما أثبتم له هذه الصفات الذي أوجب لنا أن ننفي ما نفيناه لنثبت لهليته وربوبيته وقدمه وأما أ

لزمكم نفي قدمه ونفي ربوبيته قيل هذا الدليل هو الذي خرب دايركم وقلع اإلميان بشروشه من قلوبكم 
وسهل عليكم اإلحلاد يف أمساء الرب وصفاته وتعطيله عن كل كمال وسلبه عنه وهو يف احلقيقة مستلزم 

 صانع على احلقيقة ففررمت من إثبات الكماالت له جلبد وجود اخلالق سببانه وإنكار أن يكون للعامل
سببانه لظنكم أهنا تستلزم افتقاره وحدوثه فوقعتم يف شر من ذلك وهو تعطيل العامل عن رب يدبره 
فعطلتم الصانع عن كماله وعطلتم العامل عن صانعه ولقد أقامت الدهرية واملعطلة أربعني شبهة اليت 

  فقالوا لو كان للعاملذكرمتوها واحدة من تلك األربعني

(1/7471) 



 

رب أو صانع أو خالق لكان إما جسما وإما عرضا ودليل هذا احلصر أنه إما أن يكون قائما بنفسه وهو 
الذي يعين ابجلسم وأما أن يكون قائما بغريه وهو الذي يعين ابلعرض فال جيوز أن يكون عرضا ألنه ال 

ال جيوز أن يكون جسما ملا ذكرمت من الدليل املتقدم بعينه وكل يقوم بنفسه فهو مفتقر إىل حمل يقوم به و 
ما جتيبون به إخوانكم يف األصل عن هذه الشبهة فهو جواب أهل السمع والعقل لكم بعينه فإن قلتم 
بل هو قائم بنفسه وليس جبسم قال لكم أهل السمع والعقل فقولوا هو فوق عرشه موصوف بصفات  

أمسائه وليس جبسم فإن قلتم هذا ال يعقل قيل لكم فكيف عقلتم ذاات كماله ونعوت جالله وحقائق 
قائمة بنفسها فاعلة بغريها ليست جبسم فإن قلتم دل الدليل على انتهاء املمكنات واملصنوعات إىل 
ذات هذا شأهنا فأثبتناها ابلدليل قيل لكم ودل الدليل على انتهاء املخلوقات واملصنوعات إىل ذات 

ت اليت يؤثر هبا يف املخلوقات ومقاديرها وصفاهتا وأشكاهلا وهيآهتا وإعدامها بعد إجيادها موصوفة ابلصفا
وإجيادها وإجياد بدل منها وداللته على ذات هذا شأهنا أعظم من داللته على ذات جمردة ال فعل هلا وال 

م من جتردها عنها صفة وال قدرة وال مشيئة وال إرادة فإن قلتم يلزم من ثبوت صفاهتا حدوثها وال يلز 
 حدوثها قيل

(1/7470) 

 
 

لكم بل يلزم من جتردها عنها عدمها وامتناع وجودها فلو لزم من ثبوت صفاهتا ما لزم كان خريا من 
جبدها ونفيها ابلكلية كيف وتلك اللوازم اليت ركبتم بعضها على بعض فيها من التلبيس والتدليس 

ا كشف أمره تبني أهنا زغل وحمال وأشد شيء منافاة للعقل واإلعمال اللفظي واالشتباه املعنوي ما إذ
والسمع وكل مقدماهتا دعاو كاذبة ابطلة بصريح العقل والسمع فال يلزم من كونه فوق مسواته على 

عرشه يسمع ويرى وَيمر وينهى ويتكلم ويكلم أن يكون مركبا من جواهر فردة وال من مادة وصورة وال 
ى هذا اللزوم عني البهت والكذب الصراح بل العرش خلق من خلقه وال ان يكون مماثال خللقه فدعو 

يلزم من كونه فوق السموات كلها أن يكون مركبا من اجلواهر الفردة وال من املادة والصورة وال مماثال 
لغريه من األجسام وكذلك جربيل خملوق من خملوقاته وهو ذو قوة وحياة ومسع وبصر وأجنبة ويصعد 

ألبصار وال يلزم من وصفه بذلك أن يكون مركبا من اجلواهر الفردة وال من املادة وينزل ويرى اب
والصورة وال أن يكون جسمه مماثال ألجسام الشياطني فدعو ا من هذا الفشر واهلذاين والدعاوي 

 الكاذبة والتفاوت الذي بني هللا وخلقه أعظم من التفاوت الذي بني جسم العرش وجسم الثرى واهلواء



(1/7475) 

 
 

واملاء وأعظم من التفاوت الذي بني أجسام املالئكة وأجسام الشياطني والعاقل إذا أطلق على جسم 
صفة من صفاته وعنده من كل وجه موصوف بتلك الصفة مل يلزم من ذلك متاثلها أطلق على الرجيع 

ك مل يقل ذو الذي قد بلغ غاية اخلبث أنه جسم قائم بنفسه ذو رائبة ولون وأطلق ذلك على املس
حس سليم وال عقل مستقيم إهنما متماثالن وأين التفاوت الذي بينهما من التفاوت الذي بني هللا 

وخلقه فكم تلبسون وكم تدلسون ومتوهون فاشرتاك الذاتني يف معىن من املعاين ال يستلزم متاثلهما عند 
فمشاركة املاء للنار يف مسمى أحد من العقالء وإن املختلفات واملتضادات تشرتك يف أشياء متعددة 

ابجلسمية واحلركة وإدراك احلس هلما ال يوجب متاثلهما وليس معكم دليل واحد صبيح يدل على 
تركب األجسام كما ذكرمت فكيف ولو أقمتم الدليل على ذلك مل يلزم منه تركب خالق األجسام 

دعوى الكاذبة وهو أنه لو كان وجواهرها وأعراضها مما تركبت منه األجسام بوجه من الوجوه سوى ال
فوق عرشه أو موصوفا ابلصفات أو يرى ابألبصار لزم أن يكون مركبا وليس العجب من عقول رضيت 
لنفسها مبثل هذا اهلذاين حىت اعتقدته غاية الغاايت العقلية وهناايت املعارف اإلهلية واملباحث احلكمية 

من قصد معارضة األنبياء ورد ما جاءوا به بل مث قدمته على نصوص الوحي فإن هذا يف األصل وضع 
العجب من قوم صدقوا األنبياء وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات وعلموا أنه الصادق املصدوق 

 :الذي ال ينطق عن اهلوى

(1/7476) 

 
 
م فقبلوه مث وجل هذا اهلذاين يف لذاهنم فسمعوه ودخل إىل قلوهب[ 0النجم]{ ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى}

وعظموا أصبابه ومسوهم احملققني وقدموا أقواهلم على نصوص الوحي املبني فضال عن تقدميه على كالم 
 :الصبابة والتابعني ولقد أحسن القائل فيهم وإن قصد سواهم

 والءمها قطع من الليل مظلم... خفافيش أعشاها الظالم بضوئه 
جها تذكر يف غري هذا املوضع فال يلزم من استوائه وهذه احلجة الداحضة ابطلة من أكثر من سبعني و 

على عرشه وثبوت صفات كماله وتكلمه وتكليمه ورؤيته ابألبصار أن يكون جسما ابملعىن الذي 
اصطلبوا عليه ولو لزم أن يكون جسما مل يلزم أن يكون مركبا ابالعتبار الذي ذكروه ولو لزم أن يكون 



مركب ركبه وال حمتاجا إىل غريه بوجه من الوجوه ولو لزم أن يكون مركبا مل يلزم أن يكون مفتقرا إىل 
جسما مركبا مل يلزم أن يكون مماثال لألجسام بوجه من الوجوه فشيء من ذلك غري الزم لعلوه على 
عرشه وثبوت صفاته ال عقال وال مسعا إال ابلدعاوي الكاذبة حىت لو قدر لزوم ذلك كله لكان التزامه 

لوه على عرشه وتعطيل كالمه وإبطال أمره وهنيه وتعطيل صفاته وأفعاله وجعله مبنزلة أسهل من تعطيل ع
 املعدوم املمتنع الذي ال هو داخل العامل وال خارجه وال له

(1/7471) 

 
 

فعل يقوم به وال صفة كمال يتصف هبا فال يسمع وال يبصر وال يعلم وال يقدر وال يريد وال يفعل شيئا 
املخلوقة املتصفة بذلك فرضت فهي أكمل من هذه الذات وقد تقدم أن الدليل فأي ذات من الذوات 

العقلي الصبيح إمنا دل على انتهاء املخلوقات إىل خالق واحد قدمي غري خملوق وال مصنوع وال حمتاج 
إىل سواه بوجه من الوجوه وكل ما عداه حمتاج إليه من عميع الوجوه ومل يدل على أن هذا الواحد 

عطل عن األفعال والصفات وحقائق األمساء احلسىن وأن الدليل العقلي إمنا دل على خالف سببانه م
ذلك وأنه أحق بكل صفة كمال من غريه وأن كل كمال ثبت للمخلوق ال نقص فيه فال يستلزم نقصا 
فمعطيه وموجده أحق به وأوىل فكيف يكون املخلوق يتكلم وخالقه ال يتكلم وكيف يكون مسيعا بصريا 

القه ال يسمع وال يبصر وكيف يكون حيا عليما قديرا حكيما وخالقه ليس كذلك وكيف يكون ملكا وخ
لمرا  اهيا مرسال مثيبا معاقبا وخالقه ليس كذلك وكيف يكون فاعال ابختياره ومشيئته وخالقه ليس  

ال رأفة كذلك وكيف يكون قواي وخالقه ليس له قوة وكيف يكون رحيما وخالقه مل تقم به صفة رمحة و 
وكيف يكون كرميا حليما جوادا ماجدا وخالقه ليس كذلك هذا ومن املعلوم ابلضرورة أن ما يرى أكمل 
 ممن ال ميكن أن يرى فإنه إما معدوم وإما عرض واملرئي أكمل منهما وما يتكلم أكمل من ال يتكلم فإنه
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له مسع وبصر ووجه ويدان أكمل من  إما عماد وإما عرض وإما معدوم واملتكلم أكمل من ذلك وما
الفاقد لذلك ابلضرورة وهكذا سائر الصفات فال أحسن هللا يف تلك العقول عن أصباهبا إذا أحسن 

عن الصابئني وال حياها مبا حيا به عباده املرسلني وال زكاها مبا زكى به أتباعهم من املؤمنني ونسأله أن ال 
نقول واملعقول وتلقي العلم واليقني من غري مشكاة الرسول وأن ال يبتلينا مبا ابتالهم به من مفارقة امل



 .جيعلنا من أتباع قوم ضلوا من قبل وأضلوا كثريا وضلوا عن سواء السبيل
أنه سببانه وصف نفسه أبنه ليس كمثله شيء وأنه ال مسي له وال كفؤ له : الوجه احلادي والسبعون

لَْيَس  }هبا شبه املخلوقني واستبق بقيامها به أن يكون وهذا يستلزم وصفه بصفات الكمال اليت فات 
وهكذا كونه ليس له مسي أي مثيل يساميه يف صفاته وأفعاله وال من يكافيه فيها ولو كان { َكِمْثِلِه َشْيءٌ 

مسلوب الصفات واألفعال والكالم واالستواء والوجه واليدين ومنفيا عنه مباينة العامل وحمايثته واتصاله 
 صاله عنه وعلوه عليه وكونهبه وانف
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مينته أو يسرته وأمامه أو وراءه لكان كل عدم مثال له يف ذلك فيكون قد نفى عن نفسه مشاهبة 
املوجودات وأثبت هلا مماثلة املعدومات فهذا النفي واقع على أكمل املوجودات وعلى العدم احملض فإن 

و كان املراد هبذا نفي صفاته وأفعاله واستوائه على عرشه العدم احملض ال مثل له وال كفؤ وال مسي فل
وتكلمه ابلوحي وتكليمه ملن يشاء من خلقه لكان ذلك وصفا له بغاية العدم فهذا النفي واقع على 

العدم احملض وعلى من كثرت أوصاف كماله ونعوت جالله وأمساؤه احلسىن حىت تفرد بذلك الكمال فلم 
ي وال كفوء فإذا أبطلتم هذا املعىن الصبيح تعني ذلك املعىن الباطل قطعا يكن له شبه يف كماله وال مس

وصار املعىن أنه ال يوصف بصفة أصال وال يفعل فعال وال له وجه وال يد وال يسمع وال يبصر وال يعلم 
ي وال يقدر حتقيقا ملعىن ليس كمثله شيء وقال إخوانكم من املالحدة ليس له ذات أصال حتقيقا هلذا النف
وقال غالهتم وال وجود له حتقيقا هلذا النفي وأما الرسل وأتباعهم فقالوا إنه حي وله حياة وليس كمثله 
شيء يف حياته وهو قوي وله القوة وليس مثله شيء يف قوته وهو مسيع بصري له السمع والبصر يسمع 

ه وتكليمه وله وجه ويبصر وليس كمثله شيء يف مسعه وبصره ومتكلم ومكلم وليس كمثله شيء يف كالم
ويدان وليس كمثله شيء وهو مستو على عرشه وليس كمثله شيء وهذا النفي ال يتبقق إال إبثبات 

 صفات الكمال فإنه مدح له وثناء
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أثىن به على نفسه والعدم احملض ال ميدح به أحد وال يثين به عليه وال يكون كماال له بل هو أنقص 
 [ .555البقرة]{ ال أَتُْخُذُه ِسَنٌة َوال نـَْومٌ } إذا تضمن اإلثبات كقوله تعاىل النقص وإمنا يكون كماال



لكما غناه وملكه [ 555البقرة]{ َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ إبِِْذنِهِ }لكمال حياته وقيوميته وقوله 
ٍم لِْلَعِبيدِ }وربوبيته وقوله  ُ }[ 01الكهف]{ ال َيْظِلُم رَبَُّك َأَحداً وَ }[ 06فصلت]{ َوَما رَبَُّك ِبَظالَّ َوَما اّلِلَّ
[ 11ق]{ َوَما َمسََّنا ِمْن لُُغوبٍ }لكمال عدله وغناه ورمحته وقوله [ 17غافر]{ يُرِيُد ظُْلماً لِْلِعَبادِ 

َوَما }[ 67يونس]{ اءِ َوَما يـَْعُزُب َعْن رَبِ َك ِمْن ِمثْـَقاِل َذرٍَّة يف اأَلْرِض َوال يف السَّمَ }لكمال قدرته وقوله 
 ونظائر ذلك لكمال علمه وقوله[ 11إبراهيم]{ خَيَْفى َعَلى اّلِلَِّ ِمْن َشْيٍء يف اأَلْرِض َوال يف السََّماءِ 
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لعظمته وإحاطته مبا سواه وأنه أكرب من كل شيء وأنه واسع فريى [ 741األنعام]{ ال ُتْدرُِكُه األَْبَصارُ }

إدراكا كما يعلم وال حياط به علما فريى وال حياط به رؤية فهكذا ليس كمثله شيء هو  ولكن ال حياط به
متضمن إلثبات عميع صفات الكمال على وجه اإلعمال وهذا هو املعقول يف نظر الناس وعقوهلم وإذا 

يريدون قالوا فالن عدمي املثل أو قد أصبح وال مثل له يف الناس أو ما له شبيه وال له من يكافيه إمنا 
بذلك أنه تفرد من الصفات واألفعال واجملد مبا مل يلبقه فيه غريه فصار واحدا من اجلنس ال مثيل له 
ولو أطلقوا ذلك عليه ابعتبار نفي صفاته وأفعاله وجمده لكان ذلك عندهم غاية الذم والتنقص له فإذا 

ة أوصافه وأفعاله وأمسائه اليت هلا أطلق ذلك يف سياق املدح والثناء مل يشك عاقل يف أنه إمنا أراد كثر 
حقائق حتمل عليها فهل يقول عاقل ملن ال علم له وال قدرة وال مسع وال بصر وال يتصرف بنفسه وال 
يفعل شيئا وال يتكلم وال له وجه وال يد وال قوة وال فضيلة من الفضائل إنه ال شبيه له وال مثل له وإنه 

 ل فطر هللاوحيد دهره وفريد عصره ونسي  وحده وه
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األمم وأطلق ألسنتهم ولغاهتم إال على ضد ذلك وهل كان رب العاملني أهل الثناء واجملد إال أبوصاف  
كماله ونعوت جالله وأفعاله وأمسائه احلسىن وإال فبماذا يثين عليه املثنون ومباذا يثين على نفسه أعظم 

ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت "خلقه به  مما يثين به عليه عميع خلقه وألي شيء يقول أعرف
ومعلوم أن هذا الثناء الذي أخرب أنه ال حيصيه لو كان ابلنفي لكان هؤالء أعلم به منه " على نفسك

وأشد إحصاء له فإهنم نفوا عنه حقائق األمساء والصفات نفيا مفصال وذلك مما حيصيه احملصي بال كلفة 
 .وحصروه وال تعب وقد فصله النفاة وأحصوه



أن هللا سببانه إمنا نفى عن نفسه ما يناقض اإلثبات ويضاد ثبوت الصفات : الوجه الثاين والسبعون
واألفعال فلم ينف إال أمرا عدميا أو ما يستلزم العدم فنفى السنة والنوم املستلزم لعدم كمال احلياة 

لغوب املستلزم نفي كمال القدرة والقيومية ونفى العزوب واخلفاء املستلزم لنفي كمال العلم ونفي ال
 ونفي الظلم املستلزم لنفي كمال الغىن والعدل ونفي العبث املستلزم لنفي كمال احلكمة والعلم ونفي
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الصاحبة والولد املستلزمني لعدم كمال الغىن وكذلك نفي الشريك والظهري والشفيع املقدم ابلشفاعة 
وامللك ونفي الشبيه واملثيل والكفؤ املستلزم لعدم التفرد ابلكمال املستلزم لعدم كمال الغىن والقهر 

املطلق ونفي إدراك األبصار له وإحاطة العلم به املستلزمني لعدم كمال عظمته وكربايئه وسعته وإحاطته 
وكذلك نفي احلاجة واألكل والشرب عنه سببانه الستلزام ذلك عدم غناه الكامل وإذا كان إمنا نفى 

لعدم أو ما يستلزم العدم علم أنه أحق بكل وجود وثبوت وكل أمر وجودي ال يستلزم عدما عن نفسه ا
وال نقصا وال عيبا وهذا هو الذي دل عليه صريح العقل فإنه سببانه له الوجود الدائم القدمي الواجب 

ل وجود  لنفسه الذي مل يستفده من غريه ووجود كل موجود مفتقر إليه ومتوقف يف حتقيقه عليه والكما
كله والعدم نقص كله فإن العدم كامسه ال شيء فعاد النفي الصبيح إىل نفي النقائص والعيوب ونفي 
املماثلة يف الكمال وعاد األمران إىل نفي النقص وحقيقة ذلك نفي العدم وما يستلزم العدم فتأمل هل 

ي مل يفسد بشبه هؤالء نفى القرلن والسنة عنه سببانه سوى ذلك وأتمل هل ينفي العقل الصبيح الذ
الضالل احليارى غري ذلك فالرسل جاءوا إبثبات ما يضاده وهو سببانه أخرب أنه مل يكن له كفوا أحد 

 بعد وصفه نفسه أبنه الصمد والصمد السيد الذي
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كمل يف سؤدده وهلذا كانت العرب تسمي أشرافها هبذا االسم لكثرة الصفات احملمودة يف املسمى به 
 :ال شاعرهمق

 بعمرو بن مسعود وابلسيد الصمد... أال بكر الناعي خبري بين أسد 
فإن الصمد من تصمد حنوه القلوب ابلرغبة والرهبة وذلك لكثرة خصال اخلري فيه وكثرة األوصاف 
احلميدة له وهلذا قال عمهور السلف منهم عبد هللا بن عباس الصمد السيد الذي كمل سؤدده فهو 



كمل علمه القادر الذي كملت قدرته احلكيم الذي كمل حكمه الرحيم الذي كملت رمحته العامل الذي  
 اجلواد الذي كمل جوده ومن قال إنه الذي ال جوف له فقوله ال يناقض
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 هذا التفسري فإن اللفظ من االجتماع فهو الذي
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فوا له ملا كان صمدا كامال يف صمديته اجتمعت فيه صفات الكمال وال جوف له فإمنا مل يكن أحد ك
فلو مل تكن صفات كمال ونعوت جالل ومل يكن له علم وال قدرة وال حياة وال إرادة وال كالم وال وجه 
وال يد وال مسع وال بصر وال فعل يقوم به وال يفعل شيئا البتة وال هو داخل العامل وال خارجه وال فوق 

ال يبغض وال هو فعال ملا يريد وال يرى وال ميكن أن يرى وال عرشه وال يرضى وال يغضب وال حيب و 
يشار إليه وال ميكن أن يشار إليه لكان العدم احملض كفوا فإن هذه الصفات منطبقة على املعدوم فلو  

َربُّ السََّماَواِت }: كان ما يقوله املعطلون هو احلق مل يكن صمدا وكان العدم كفوا له وكذلك قوله
ي اً َواأَلْرِض وَ  نَـُهَما فَاْعُبْدُه َواْصَطرِبْ ِلِعَباَدتِِه َهْل تـَْعَلُم َلُه مسَِ  [ .65مرمي]{ َما بـَيـْ
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َوَما نـَتَـنَـزَُّل ِإالَّ أبَِْمِر رَبِ َك َلُه َما بـَنْيَ أَْيِديَنا َوَما َخْلَفَنا َوَما }فأخرب أنه ال مسي له عقيب قول العارفني به 
نَـُهَما فَاْعُبْدُه َواْصَطرِبْ ِلِعَباَدتِِه َهْل تـَْعَلمُ بـَنْيَ َذِلَك َومَ   َلُه ا َكاَن رَبَُّك َنِسي اً َربُّ السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بـَيـْ

ي اً   [ .60,  65مرمي]{ مسَِ
 فهذا الرب الذي له هذا اجلند العظيم وال ينزلون إال أبمره وهو املالك ما بني أيديهم وما خلفهم وما بني
ذلك فهو الذي قد كملت قدرته وسلطانه وملكه وكمل علمه فال ينسى شيئا أبدا وهو القائم بتدبري 
أمر السموات واألرض وما بينهما كما هو اخلالق لذلك كله وهو ربه ومليكه فهذا الرب هو الذي ال 

مسائه إن هي إال مسي له لتفرده بكمال هذه الصفات واألفعال فأما من ال صفة له وال فعل وال حقائق أل
فإنه [ 77الشورى]{ لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيءٌ }: ألفاظ فارغة من املعاين فالعدم مسي له وكذلك قوله تعاىل



حم عسق َكَذِلَك يُوِحي ِإلَْيَك َوِإىَل الَِّذيَن ِمْن }سببانه ذكر ذلك بعد ذكر نعوت كماله وأوصافه فقال 
ُ اْلَعزِيُز احْلَِكيُم  ْبِلَك اّلِلَّ  لَُه َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأَلْرِض َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيمُ قـَ
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يف اأَلْرِض َأال ِإنَّ  َتَكاُد السََّماَواُت يـَتَـَفطَّْرَن ِمْن فـَْوِقِهنَّ َواْلَمالِئَكُة ُيَسبِ ُبوَن حبَْمِد َرهبِ ِْم َوَيْستَـْغِفُروَن ِلَمنْ 
ُ َحِفيٌظ َعَلْيِهْم َوَما أَْنَت َعَلْيِهْم ِبوَِكيلٍ اّلِلََّ ُهَو اْلَغفُ  { وُر الرَِّحيُم َوالَِّذيَن اختََُّذوا ِمْن ُدونِِه َأْولَِياَء اّلِلَّ

َعاِم َأْزَواجاً }إىل قوله [ 7-6الشورى] ُفِسُكْم َأْزَواجاً َوِمَن اأْلَنـْ فَاِطُر السََّماَواِت َواأَلْرِض َجَعَل َلُكْم ِمْن أَنـْ
 [ .77الشورى]{ ْذرَُأُكْم ِفيِه لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع اْلَبِصريُ يَ 

فهذا املوصوف هبذه الصفات والنعوت واألفعال والعلو والعظمة واحلفظ والعزة واحلكمة وامللك واحلمد 
ة واحلكم بني عباده وكونه واملغفرة والرمحة والكالم واملشيئة والوالية وإحياء املوتى والقدرة التامة الشامل

فاطر السموات واألرض وهو السميع البصري فهذا هو الذي ليس كمثله شيء لكثرة نعوته وأوصافه 
وأمسائه وأفعاله وثبوهتا له على وجه الكمال الذي ال مياثله فيه شيء فاملثبت للصفات والعلو والكالم 

 .س كمثله شيءواألفعال وحقائق األمساء هو الذي يصفه سببانه أبنه لي
وأما املعطل النايف لصفاته وحقائق أمسائه فإن وصفه له أبنه ليس كمثله شيء جماز ال حقيقة كما يقول يف 

 سائر أوصافه وأمسائه وهلذا قال من قال من السلف إن النفاة
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لوا ما يدل على عمعوا بني التشبيه والتعطيل فسموا تعطيلهم تنزيها ومسوا ما وصف به نفسه تشبيها وجع
ثبوت صفات الكمال وكثرهتا دليال على نفيها وتعطيلها وراج ذلك على من مل جيعل هللا له نورا واغرت به 

 .من شاء هللا وهدى هللا من اعتصم ابلوحي والعقل والفطرة وهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم
لِلَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن }األعلى فقال تعاىل أنه سببانه وصف نفسه أبن له املثل : الوجه التاسع والسبعون

َوُهَو الَِّذي يـَْبدأُ }وقال تعاىل [ 64النبل]{ اِبآْلِخَرِة َمَثُل السَّْوِء َوّلِِلَِّ اْلَمَثُل اأْلَْعَلى َوُهَو اْلَعزِيُز احْلَِكيمُ 
{ َلى يف السََّماَواِت َواأَلْرِض َوُهَو اْلَعزِيُز احْلَِكيمُ اخْلَْلَق مثَّ يُِعيُدُه َوُهَو َأْهَوُن َعَلْيِه َوَلُه اْلَمَثُل اأْلَعْ 

فجعل مثل السوء املتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال للمشركني وأرابهبم وأخرب أن [ 51الروم]



املثل األعلى املتضمن إلثبات الكماالت كلها له وحده وهلذا كان املثل األعلى وهو أفعل تفضيل أي 
 أعلى من غريه

(1/7414) 

 
 

فكيف يكون أعلى وهو عدم حمض ونفي صرف وأي مثل أدىن من هذا تعاىل هللا عن قول املعطلني علوا  
 .كبريا

فمثل السوء لعادم صفات الكمال وهلذا جعله مثل اجلاحدين لتوحيده وكالمه وحكمته ألهنم فقدوا 
ليقني والعبادة هلل والتوكل عليه الصفات اليت من اتصف هبا كان كامال وهي اإلميان والعلم واملعرفة وا

واإل ابة إليه والزهد يف الدنيا والرغبة يف اآلخرة والصرب والرضا والشكر وغري ذلك من الصفات اليت 
اتصف هبا من لمن ابآلخرة فلما سلبت تلك الصفات عنهم وهي صفات كمال صار هلم مثل السوء 

ه وعلمه وقدرته ومشيئته وحياته وسائر ما فمن سلب صفات الكمال عن هللا وعلوه على خلقه وكالم
وصف به نفسه فقد جعل له مثل السوء ونزهه عن املثل األعلى فإن مثل السوء هو العدم وما يستلزمه 
وضده املثل األعلى وهو الكمال املطلق املتضمن لألمور الوجودية واملعاين الثبوتية اليت كلما كانت أكثر 

غريه وملا كان الرب تعاىل هو األعلى ووجهه األعلى وكالمه األعلى يف املوصوف وأكمل كان أعلى من 
ومسعه األعلى وبصره وسائر صفاته عليا كان له املثل األعلى وكان أحق به من كل ما سواه بل يستبيل 

 أن يشرتك يف املثل األعلى اثنان ألهنما

(1/7417) 

 
 

وصوف ابملثل األعلى أحدمها وحده يستبيل إن تكافآ مل يكن أحدمها أعلى من اآلخر وإن مل يتكافآفامل
أن يكون ملن له املثل األعلى مثل أو نظري وهذا برهان قاطع من إثبات صفات الكمال على استبالة 
التمثيل والتشبيه فتأمله فإنه يف غاية الظهور والقوة ونظري هذا القهر املطلق مع الوحدة فإهنما متالزمان 

لو كان معه كفؤ له فإن مل يقهره مل يكن قهارا على اإلطالق وإن قهره مل  فال يكون القهار إال واحدا إذ
َوَلُه }وقوله [ 77الشورى]{ لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيءٌ }: يكن كفؤا وكان القهار واحدا فتأمل كيف كان قوله

هذا  من أعظم األدلة على ثبوت صفات كماله سببانه فإن قلت قد فهمت[ 51الروم]{ اْلَمَثُل اأَلْعَلى
وعرفته فما حقيقة املثل األعلى قلت قد أشكل هذا على عماعة من املفسرين واستشكلوا قول السلف 



شهادة أن ال إله إال { َوّلِِلَِّ اْلَمَثُل اأَلْعَلى}العذاب والنار { َمَثُل السَّْوءِ }فيه فإن ابن عباس وغريه قالوا 
 هللا وقال قتادة هو اإلخالص والتوحيد

(1/7415) 

 
 
ال الواحدي هذا قول املفسرين يف هذه اآلية وال أدري مل قيل للعذاب مثل السوء ولإلخالص املثل وق

األعلى قال وقال قوم املثل السوء الصفة السوء من احتياجهم إىل الولد وكراهتهم لإل اث خوف العيلة 
ول صبيح فاملثل كثريا ما والعار وهلل املثل األعلى الصفة العليا من تنزهه وبراءته عن الولد قال وهذا ق

يرد مبعىن الصفة قاله عماعة من املتقدمني وقال ابن كيسان مثل السوء ما ضرب هللا لألصنام وعبدهتا 
ُ نُوُر السََّماَواِت َواأَلْرِض َمَثُل نُورِهِ }من األمثال واملثل األعلى حنو قوله  وقال ابن جرير [ 15النور]{ اّلِلَّ

حنو قوله هو األطيب واألفضل واألحسن واألعمل وذلك التوحيد واإلذعان له أبنه { َلىَوَلُه اْلَمَثُل اأْلَعْ }
 .ال إله غريه

(1/7411) 

 
 

قلت املثل األعلى يتضمن الصفة العليا وعلم العاملني هبا ووجودها العلمي واخلرب عنها وذكرها وعبادة 
ريه فهاهنا أربعة أمور ثبوت الصفات الرب سببانه بواسطة العلم واملعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاك

 .العليا هلل سببانه يف نفس األمر علمها العباد أو جهلوها وهذا معىن قول من فسره ابلصفة
وجودها يف العلم والتصور وهذا معىن قول من قال من السلف واخللف إنه ما يف قلوب عابديه : الثاين

وهذا الذي يف قلوهبم من املثل األعلى ال يشرتك فيه وذاكريه من معرفته وذكره وحمبته وإجالله وتعظيمه 
غريه معه بل خيتص به يف قلوهبم كما اختص يف ذاته وهذا معىن قول من قال من املفسرين أهل السماء 

يعظمونه وحيبونه ويعبدونه وأهل األرض يعظمونه وجيلونه وإن أشرك به من أشرك وعصاه من عصاه 
رض معظمون له جملون له خاضعون لعظمته مستكينون لعزته وجبد صفاته من جبدها فكل أهل األ

فلست جتد أحدا [ 776البقرة]{ َبْل لَُه َما يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض ُكلٌّ َلُه قَانُِتونَ }: وجربوته قال تعاىل
 .من أوليائه وأعدائه إال وهللا أكرب يف صدره وأكمل وأعظم من كل سواه

(1/7410) 



 

 اته واخلرب عنها وتنزيهها عن النقائص والعيوب والتمثيلذكر صف: الثالث
حمبة املوصوف هبا وتوحيده واإلخالص له والتوكل عليه واإل ابة إليه وكلما كان اإلميان ابلصفات : الرابع

أكمل كان هذا احلب واإلخالص أقوى فعبارات السلف تدور حول هذه املعاين األربعة ال تتجاوزها وقد 
ه مثل السوء لألصنام أبهنا ال ختلق شيئا وهي خملوقة وال متلك ألنفسها وال لعابديها ضرب هللا سببان

ُ َمَثالً َعْبداً مَمُْلوكاً ال يـَْقِدُر َعَلى َشْيٍء }: ضرا وال نفعا وال موات وال حياة وال نشورا وقال تعاىل َضَرَب اّلِلَّ
َناُه ِمنَّا ِرْزقاً َحَسناً فـَُهَو يـُْنفِ  { ُق ِمْنُه ِسر اً َوَجْهراً َهْل َيْستَـُووَن احْلَْمُد ّلِِلَِّ َبْل َأْكثـَُرُهْم ال يـَْعَلُمونَ َوَمْن َرزَقـْ

َنَما }[ . 15النبل] ُ َمَثالً رَُجَلنْيِ َأَحُدمُهَا أَْبَكُم ال يـَْقِدُر َعَلى َشْيٍء َوُهَو َكلٌّ َعَلى َمْوالُه أَيـْ َوَضَرَب اّلِلَّ
ْهُه ال َيَِْت خبَرْيٍ   [ .16النبل]{  َهْل َيْسَتِوي ُهَو َوَمْن َيَُْمُر اِبْلَعْدِل َوُهَو َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ يـَُوجِ 

اَي أَيُـَّها النَّاُس }فهذان مثالن ضرهبما لنفسه ولألصنام فلألصنام مثل السوء وله املثل األعلى وقال تعاىل 
 ُضِرَب َمَثٌل فَاْسَتِمُعوا َلُه ِإنَّ الَِّذينَ 

(1/7415) 

 
 

ُهُم الذُّاَبُب َشْيئاً ال َيْستَـ  ْنِقُذوُه ِمْنُه َضُعَف َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اّلِلَِّ َلْن خَيُْلُقوا ُذاَبابً َوَلِو اْجَتَمُعوا َلُه َوِإْن َيْسلُبـْ
 [ .11,  10احل ]{ الطَّاِلُب َواْلَمْطُلوُب َما َقَدُروا اّلِلََّ َحقَّ َقْدرِِه ِإنَّ اّلِلََّ لََقِويٌّ َعزِيزٌ 

واألول مثل السوء للصنم وعابديه وقد ضرب سببانه للمعارضني . فهذا املثل األعلى الذي له سببانه
بني الوحي وعقوهلم مثل السوء ابلكلب اترة وابحلمر اترة وابألنعام اترة وأبهل القبور اترة وابلعمي الصم 

وأخرب عن مثله األعلى مبا ذكره من أمسائه اترة وغري ذلك من األمثال السوء اليت ضرهبا هلم وألواثهنم 
وصفاته وأفعاله وضرب ألوليائه وعابديه أحسن األمثال ومن تدبر القرلن فهم املراد ابملثل األعلى ومثل 

 .السوء وابهلل التوفيق
إن كل من عارض بني الوحي والعقل ورد نصوص الكتاب والسنة ابلرأي الذي يسميه : الوجه الثمانون
أن ينقض تلك النصوص املخالفة لعقله ويعاديها ويود أهنا مل تكن جاءت وإذا مسعها وجد هلا  عقال ال بد

 على قلبه من الثقل والكراهة

(1/7416) 

 
 



حبسب حاله وامشأز هلا قلبه وهللا يعلم ذلك من قلوهبم وهم يعلمونه أيضا حىت محل جهما اإلنكار 
على أن قال لو أمكنين كشطها من املصبف  [ 5طه]{ ْستَـَوىالرَّمْحَُن َعَلى اْلَعْرِش ا}: والبغض لقوله

ُ ُموَسى َتْكِليماً }: كشطتها ومحل لخربغض قوله على أن حرفها وقرأها [ 760النساء]{ وََكلََّم اّلِلَّ
ابلنصب وكلم هللا موسى تكليما أي أن موسى هو الذي كلم هللا وخاطبه وهللا مل يكلمه فقال له أبو 

فبهت [ 701األعراف]{ َوَلمَّا َجاَء ُموَسى ِلِميَقاتَِنا وََكلََّمُه رَبُّهُ }: يف تصنع بقولهعمرو ابن العالء فك
املعطل وجرى بيين وبني بعض رؤساء هؤالء مناظرة يف مسألة الكالم فقال حنن وسائر األمة نقول القرلن  

 كالم هللا ال ينازع يف هذه اإلضافة أحد ولكن

(1/7411) 

 
 

كون هللا بنفسه متكلما وال أنه يتكلم فمن أين لكم ذلك فقال له بعض من كان معي ال يلزم منها أن ي
وقالت عائشة ولشأين كان أحقر من أن يتكلم " إذا تكلم هللا ابلوحي: "من أصبابنا قد قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص

بة كريهة أعرض هللا يف بوحي يتلى فرأيت اجلهمي قد عبس وبسر وكلح وزوى وجهه عنه كالذي شم رائ
عنها بوجهه أو ذاق طعاما كريها مرا مذاقه وهذا أمر مل يزل عليه كل مبطل إذا واجهته ابحلق املخالف 
له وصدمته به وقل من يتبصر منهم عند الصدمة األوىل وهلذا قال بعض السلف ما ابتدع أحد بدعة إال 

املريسي أو غريه ليس شيء أبغض خرجت حالوة احلديث من قلبه وقال بعض رؤساء اجلهمية إما بشر 
لقولنا من القرلن فأقروا به مث أولوه وقال بشر أيضا إذا احتجوا عليكم ابلقرلن فغالطوهم ابلتأويل وإذا 

 احتجوا ابألخبار فادفعوها

(1/7411) 

 
 

 .ابلتكذيب وقال اإلمام أمحد قل من نظر يف الكالم إال ويف قلبه غل على اإلسالم
 .فنصب على حصون الوحي أربعة جمانيق وجاء أفضل متأخريهم

 أهنا أدلة لفظية ال تفيد اليقني: األول
 أهنا جمازات واستعارات ال حقيقة هلا: الثاين
 أن العقل عارضها فيجب تقدميه عليها: الثالث
 أهنا أخبار لحاد وهذه املسائل علمية فال جيوز أن حيت  فيها ابألخبار وهلذا جتد كثريا من هؤالء: الرابع



ال حيب تبليغ النصوص النبوية أو إظهارها وإشاعتها وقد يشرتطون يف أماكن يقفوهنا أن ال يقرأ فيها 
 أحاديث الصفات وكان بعض متأخريهم وهو أفضلهم عندهم كلف إبعدام

(1/7411) 

 
 

كتب السنة املصنفة يف الصفات وكتماهنا وإخفائها وبلغين عن كثري منهم أنه كان يهم ابلقيام 
صراف عند ختم صبيح البخاري وما فيه من التوحيد والرد على اجلهمية ومسع منه الطعن يف دمحم واالن

بن إمساعيل وما ذنب البخاري وقد بلغ ما قاله رسول هللا وقال لخر من هؤالء لقد شان البخاري 
تبليغ عنه صبيبه هبذا الذي أتى به يف لخره ومعلوم أن هذه مضادة صرحية ملا حيبه هللا ورسوله من ال

 ".ليبلغ الشاهد الغائب: " حيث يقول
نضر هللا امرأ مسع منا حديثا فبلغه إىل من مل يسمعه فرب حامل فقه : "وقال" بلغوا عين ولو لية: "وقال

 وقد ذم هللا يف" غري فقيه ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه

(1/7404) 

 
 

ؤالء خيتارون كتمان ما أنزل هللا ألنه خيالف ما كتابه الذين يكتمون ما أنزله من البينات واهلدى وه
يقولونه ويعارض ما حكمت به عقوهلم ولراؤهم وهؤالء الذين قال فيهم عمر إهنم أعداء السنن 

 .يوضبه
أن كل من أبغض شيئا من نصوص الوحي ففيه من عداوة هللا ورسوله حبسب : الوجه احلادي والثمانون

والية هللا ورسوله حبسب ذلك وأصل العداوة والبغض كما أن ذلك ومن أحب نصوص الوحي ففيه من 
أصل الوالية احلب قال عبد هللا بن مسعود ال يسأل أحدكم عن نفسه غري القرلن فإن كان حيب القرلن 

وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِ  َنيبٍ  }: فهو حيب هللا وإن كان يبغض القرلن فهو يبغض هللا ومن أتمل قوله تعاىل
ْنِس َواجلِْنِ  يُوِحي بـَْعُضُهْم ِإىَل بـَْعٍض زُْخُرَف اْلَقْوِل ُغُروراً َعُدو    [ .775األنعام]{ اً َشَياِطنَي اأْلِ

(1/7407) 

 
 



وجده منطبقا على هؤالء أمت انطباق فإهنم يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول غرورا والزخرف هو 
هو الغرور ألنه يغر املستمع والشبهات املعارضة الكالم املزين كما يزين الشيء ابلزخرف وهو الذهب و 

َولَِتْصَغى ِإلَْيِه َأْفِئَدُة الَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن اِبآْلِخَرِة َولِيَـْرَضْوُه َولِيَـْقرَتُِفوا }: للوحي هي كالم زخرف يغر املستمع
اهم بذلك واقرتافهم املرتتب فانظر إىل إصغاء املستجيبني هلؤالء ورض[ . 771األنعام]{ َما ُهْم ُمْقرَتُِفونَ 
 عليه فتأمل

َزَل ِإلَْيُكُم اْلِكَتاَب }وهو قوله تعاىل : الوجه الثاين والثمانون َتِغي َحَكماً َوُهَو الَِّذي أَنـْ َر اّلِلَِّ أَبـْ َأفـََغيـْ
وهذا يبني أن احلكم بني الناس هو هللا عز وجل وحده مبا أنزله من الكتاب [ 770األنعام]{ ُمَفصَّالً 

وقال [ 74الشورى]{ َوَما اْختَـَلْفُتْم ِفيِه ِمْن َشْيٍء َفُبْكُمُه ِإىَل اّلِلَِّ }ملفصل كما قال يف اآلية األخرى ا
 تعاىل

(1/7405) 

 
 
َزَل َمَعُهُم اْلِكَتاَب ابِ } ُ النَِّبيِ نَي ُمَبشِ رِيَن َوُمْنِذرِيَن َوأَنـْ قِ  لَِيْبُكَم بـَنْيَ حلَْ َكاَن النَّاُس أُمًَّة َواِحَدًة فـَبَـَعَث اّلِلَّ

َزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب اِبحْلَقِ  لَِتْبُكَم بـَنْيَ النَّاِس مِبَا }وقال تعاىل [ 571البقرة]{ النَّاِس ِفيَما اْختَـَلُفوا ِفيهِ  ِإ اَّ أَنـْ
نَـُهْم مثَّ ال جيَُِدوا يف َفال َورَبِ َك ال يـُْؤِمُنوَن َحىتَّ حُيَكِ ُموَك ِفيمَ }وقال [ 745النساء]{ َأرَاَك اّلِلَُّ  ا َشَجَر بـَيـْ

ُفِسِهْم َحَرجاً ممَّا َقَضْيَت َوُيَسلِ ُموا َتْسِليماً  َتِغي َحَكماً }فقوله [ 65النساء]{ أَنـْ َر اّلِلَِّ أَبـْ { َأفـََغيـْ
َوُهَو }استفهام إنكار يقول كيف أطلب حكما غري هللا وقد أنزل كتااب مفصال فإن قوله [ 770األنعام]
َزَل ِإلَْيُكُم اْلِكَتاَب ُمَفصَّالً الَّ  يبني أن الكتاب احلاكم { ُمَفصَّالً }عملة يف موضع احلال وقوله { ِذي أَنـْ

مفصل بني ضد ما يصفه به من يزعم أن عقول الرجال ولراءهم تعارض بعض نصوصه وإن نصوصه 
املراد منها أو أن هلا خيلت وأفهمت خالف احلق ملصلبة املخاطب وإن هلا معان ال تفهم وال يعلم 

 أتويالت ابطلة خالف ما دلت عليه ظواهرها

(1/7401) 

 
 

فهؤالء كلهم ليس الكتاب عندهم مفصال بل جممل ما دل أو ال يعلم املراد منه خالف ظاهره أو إفهام 
َناُهُم اْلِكَتاَب يـَْعَلُموَن أَنَُّه ُمنَـزٌَّل ِمْن رَب ِ }خالف احلق مث قال  َك اِبحْلَقِ  َفال َتُكوَننَّ ِمَن َوالَِّذيَن لتـَيـْ

وذلك أن الكتاب األول مصدق للقرلن فمن نظر فيه علم علما يقينا أن [ 770األنعام]{ اْلُمْمرَتِينَ 



هذا وهذا من مشكاة واحدة ال سيما يف ابب التوحيد واألمساء والصفات فإن التوراة مطابقة للقرلن يف 
التوراة من ذلك ليس هو من املبدل احملرف الذي أنكره هللا  ذلك موافقة له وهذا يدل على أن ما يف

عليهم بل هو من احلق الذي شهد للقرلن وصدقه وهلذا مل ينكر النيب عليهم ما يف التوراة من الصفات 
وال عاهبم به وال جعله تشبيها وجتسيما ومتثيال كما فعل كثري من النفاة وقالوا اليهود أمة التشبيه 

نب هلم يف ذلك فإهنم فسروا ما يف التوراة فالذي عاهبم هللا به من أتويل التبريف والتجسيم وال ذ
والتبديل مل يعبهم به املعطلة النفاة بل شاركوهم فيه والذي استشهد هللا سببانه على نبوة رسوله به من 

 موافقة

(1/7400) 

 
 

لتشبيه وهذا ضد ما كان عليه ما عندهم من التوحيد والصفات عابوهم به ونسبوهم فيه إىل التجسيم وا
الرسول وأصبابه فإهنم كانوا إذا ذكروا له شيئا من هذا الذي تسميه املعطلة جتسيما وتشبيها صدقهم 
عليه أو أقرهم ومل ينكره كما صدقهم يف خرب احلرب املتفق على صبته من حديث عبد هللا بن مسعود 

َل ِلَكِلَماتِهِ َومتَّ }: وضبك تعجبا وتصديقا له ويف غري ذلك مث قال { ْت َكِلَمُت رَبِ َك ِصْدقاً َوَعْدالً ال ُمَبدِ 
فقرر أن ما أخرب به فهو صدق وما أمر به فهو عدل وهذا يبني أن ما يف النصوص من [ 775األنعام]

اخلرب فهو صدق علينا أن نصدق به ال نعرض عنه وال نعارضه ومن دفعه أو عارضه بعقله مل يصدق به 
 ديقاولو صدقه تص

(1/7405) 

 
 

جممال ومل يصدقه تصديقا مفصال يف أعيان ما أخرب به مل يكن مؤمنا ولو أقر بلفظه مع جبد معناه أو 
 .حرفه إىل معان أخر غري ما أريد به مل يكن مصدقا بل هو إىل التكذيب أقرب

له فهو من أنه سببانه أخرب أن كل حكم خالف حكمه الذي أنزله على رسو : الوجه الثالث والثمانون
َوَأِن }: أحكام اهلوى ال من أحكام العقل وهو من أحكام اجلاهلية ال من حكم العلم واهلدى فقال تعاىل

ُ َوال تـَتَِّبْع َأْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم َأْن يـَْفِتُنوَك َعْن بـَْعِض َما أَنـَْزلَ  نَـُهْم مبَا أَنـَْزَل اّلِلَّ ُ ِإلَْيَك فَِإْن اْحُكْم بـَيـْ تـََولَّْوا  اّلِلَّ
ُ َأْن ُيِصيبَـُهْم بِبَـْعِض ُذنُوهِبِْم َوِإنَّ َكِثرياً ِمَن النَّاِس َلَفاِسُقوَن َأَفُبكْ  َا يُرِيُد اّلِلَّ ُغوَن َوَمْن فَاْعَلْم َأمنَّ َم اجْلَاِهِليَِّة يـَبـْ

اىل أنه ليس وراء ما أنزله إال فأخرب سببانه وتع[ 01,  54املائدة]{ َأْحَسُن ِمَن اّلِلَِّ ُحْكماً ِلَقْوٍم يُوِقُنونَ 



اتباع اهلوى الذي يضل عن سبيله وليس وراء حكمه إال حكم اجلاهلية وكل هذه اآلراء واملعقوالت 
املخالفة ملا جاء به الرسول هي من قضااي اهلوى وأحكام اجلاهلية وإن مساها أرابهبا ابلقواطع العقلية 

وأصنامهم لهلة وتسمية املنافقني السعي يف األرض ابلفساد  والرباهني اليقينية كتسمية املشركني أواثهنم
 :وصد القلوب عن اإلميان إصالحا وإحسا ا وتوفيقا وقال تعاىل

(1/7406) 

 
 
َا يـَتَِّبُعوَن َأْهَواَءُهْم َوَمْن َأَضلُّ ممَِّن اتَـَّبَع َهَواُه بَِغرْيِ } ِمَن اّلِلَِّ ِإنَّ اّلِلََّ ال ُهدًى  فَِإْن مَلْ َيْسَتِجيُبوا َلَك فَاْعَلْم َأمنَّ

َولَِئِن اتَـّبَـْعَت َأْهَواَءُهْم بـَْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما }وقال [ . 54القصص]{ يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ 
ْن بـَْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َولَِئِن اتَـّبَـْعَت َأْهَواَءُهْم مِ }وقال [ 754البقرة]{ َلَك ِمَن اّلِلَِّ ِمْن َويلٍ  َوال َنِصريٍ 

{ فَِلَذِلَك فَادُْع َواْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت َوال تـَتَِّبْع َأْهَواَءُهمْ }وقال [ 705البقرة]{ ِإنََّك ِإذاً َلِمَن الظَّاِلِمنيَ 
بُوا آِبايتَِنا َوالَِّذيَن ال يُـ }وقال [ 75الشورى] { ْؤِمُنوَن اِبآلِخَرِة َوُهْم ِبَرهبِ ِْم يـَْعِدُلونَ َوال تـَتَِّبْع َأْهَواَء الَِّذيَن َكذَّ
وهؤالء وإن أقروا أبلفاظ الوحي فقد كذبوا مبعاين لايته وجبدوا حقائقها وهلذا اتفق [ 754األنعام]

 السلف على تسميتهم

(1/7401) 

 
 

ت السنة أهل األهواء وأخربوا أن سبب ظهورهم خفاء السنن كما قال عبد هللا بن املبارك إذا خفي
ظهرت األهواء وإذا قل العلم ظهر اجلفاء بل أهل األهواء أحسن حاال من املعارضني للوحي بعقوهلم 

فإهنم عند السلف إمنا مسوا أهل األهواء ألهنم أتولوا النصوص على أتويالت نزلوها على أهوائهم وهؤالء 
 .عارضوا بينها وبني معقوالهتم

ض نصوص الوحي ابلعقل لزمه الزم من مخسة ال حميد له البتة إما أن من عار : الوجه الرابع والثمانون
تكذيبها أو كتماهنا وإما حتريفها وإما ختييلها وإما جتهيلها وهو نسبة املصدقني هلا إىل اجلهل إما البسيط 

 .وإما املركب وفساد الالزم يدل على فساد امللزوم
ا فقد اعتقد أن ظاهرها ابطل وحمال فإما أن يقر وبيان املالزمة أنه إذا اعتقد أن العقل خيالف ظاهره

بلفظها وأن الرسول جاء به أو ال فإن مل يقر بذلك فهو مكذب وإن أقر أبلفاظها فإما أن يقر أبنه أراد 
معانيها وحقائقها أم ال فإن أقر بذلك لزمه اعتقاد التخييل فيها واخلطاب اجلمهوري وإن مل يقر أبنه أراد 



ليه فإما أن يقول إنه أراد خالف ظواهرها وحقائقها أو ال فإن قال أراد خالف حقائقها وما دلت ع
 حقائقها وظواهرها لزمه التبريف والتأويل

(1/7401) 

 
 

الباطل وإن قال مل يرد ذلك فإما أن يقول مل يرد هبا معىن أصال بل هي مبنزلة األلفاظ املهملة اليت ال 
مه وال يعرفه وهذا هو التجيهل وقد ذهب إىل كل تقدير من هذه معىن هلا أو يقول أراد هبا معىن ال يفه

َأفـََتْطَمُعوَن َأْن يـُْؤِمُنوا َلُكْم َوَقْد َكاَن }: التقادير طائفة من الناس وقد ذم هللا سببانه اجلميع قال تعاىل
ُهْم َيْسَمُعوَن َكالَم اّلِلَِّ مثَّ حُيَر ُِفونَُه ِمْن بـَْعِد َما َعقَ  ُلوُه َوُهْم يـَْعَلُموَن َوِإَذا لَُقوا الَِّذيَن لَمُنوا قَاُلوا لَمنَّا َفرِيٌق ِمنـْ

ُ َعَلْيُكْم لُِيَباجُّوُكْم بِِه ِعْنَد رَ  ثُونـَُهْم مبَا فـََتَح اّلِلَّ بِ ُكْم َأَفال تـَْعِقُلوَن َوِإَذا َخال بـَْعُضُهْم ِإىَل بـَْعٍض قَاُلوا َأحُتَدِ 
ُهْم أُمِ يُّوَن ال يـَْعَلُموَن اْلِكَتاَب ِإالَّ َأَماينَّ َوِإْن ُهْم إِ َأَوال يـَْعَلُموَن َأنَّ اّلِلََّ  الَّ  يـَْعَلُم َما ُيِسرُّوَن َوَما يـُْعِلُنوَن َوِمنـْ

ِبِه مَثَناً َقِليالً فـََوْيٌل هَلُْم َيظُنُّوَن فـََوْيٌل لِلَِّذيَن َيْكتـُُبوَن اْلِكَتاَب أِبَْيِديِهْم مثَّ يـَُقوُلوَن َهَذا ِمْن ِعْنِد اّلِلَِّ لَِيْشتَـُروا 
 [ .15-11البقرة]{ ممَّا َكتَـَبْت أَْيِديِهْم َوَوْيٌل هَلُْم ممَّا َيْكِسُبونَ 

فذم سببانه وتعاىل احملرفني لكتابه واألميني الذين ال يعلمون منه إال جمرد التالوة وهي األماين والذين 
و من عند هللا وذم يف عدة مواضع الذين يكتمون ما أنزله يكتبون فيكتبون الباطل ويقولون هذا حق وه

من الكتاب والبينات واهلدى وهذه األنواع األربعة املذمومة موجودة يف هؤالء املعرضني عن نصوص 
 الوحي املعارضني هلا آبرائهم

(1/7401) 

 
 

طوائف تضع أحاديث  وعقوهلم وأهوائهم فإهنم اترة يكتمون األحاديث واآلايت املخالفة ألقواهلم ومنهم
على وفق مذاهبهم وأهوائهم يف األصول والفروع ويقولون هذا من عند هللا واترة يضعون كتبا آبرائهم 

 .وعقوهلم وأذواقهم وخياالهتم ويدعون أهنا الدين الذي جيب اتباعه ويقدموهنا على نصوص الوحي
ا الكلم عن مواضعه فأكثر وأشهر من وأما حتريفهم للنصوص أبنواع التأويالت الفاسدة اليت حيرفون هب

 .أن تذكر كتأويالت القرامطة والباطنية والفالسفة والرافضة واجلهمية والقدرية
وأما التخييل فكثري منهم يصرحون أبن الرسل قصدت من النصوص إفهام خالف احلق للمصلبة 

 .اجلمهورية



وإمنا هي ألفاظ جمردة ومن أحسن وأما التجهيل فكثري منهم يصرحون أبن هذه النصوص ال معىن هلا 
منهم وأعمل يقول هلا معان استأثر هللا بعلمها ومل جيعل لنا سبيال إىل العلم هبا وأكثر هذه الطوائف ال 

 يعرف احلديث

(1/7454) 

 
 

وال يسمعه وكثري منهم ال يصدق به إذا مسعه مث إذا صدقوا به فإن حتريفهم له وإعراضهم عن معانيه 
القرلن واإلعراض عنه وهلذا يقر بعض هؤالء مبا يف القرلن من الصفات دون ما يف أعظم من حتريف 
 .احلديث وحده

 :إن املعارضني للوحي ب لرائهم مخس طوائف: الوجه اخلامس والثمانون
 .طائفة عارضته بعقوهلم يف اخلربايت وقدمت عليه العقل فقالوا ألصباب الوحي لنا العقل ولكم النقل

 .آبرائهم وقياساهتم فقالوا ألهل احلديث لكم احلديث ولنا الرأي والقياسوطائفة عارضته 
 .وطائفة عارضته حبقائقهم وأذواقهم وقالوا لكم الشريعة ولنا احلقيقة

 .وطائفة عارضته بسياساهتم وتدبريهم فقالوا أنتم أصباب الشريعة وحنن أصباب السياسة
 .باب الظاهر وحنن أصباب الباطنوطائفة عارضته ابلتأويل الباطن فقالوا أنتم أص

مث إن كل طائفة من هذه الطوائف ال ضابط ملا أتيت به من ذلك بل ما أتيت به تبع ألهوائها كما قال 
 :تعاىل

(1/7457) 

 
 
َا يـَتَِّبُعوَن َأْهَواَءُهمْ } نَـ }وقال [ 54القصص]{ فَِإْن مَلْ َيْسَتِجيُبوا َلَك فَاْعَلْم َأمنَّ ُ َوَأِن اْحُكْم بـَيـْ ُهْم مبَا أَنـَْزَل اّلِلَّ

َوَما يـَْنِطُق َعِن اهْلََوى ِإْن }فما هو إال اهلوى أو الوحي كما قال تعاىل [ 01املائدة]{ َوال تـَتَِّبْع َأْهَواَءُهمْ 
فجعل النطق نوعني نطقا عن الوحي ونطقا عن اهلوى مث إذا رد [ 1,  0النجم]{ ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى
ابطله رجع إىل طاغوته وقال يف العقل ماال يقتضيه النقل وقال اآلخر يف الرأي  على كل من هؤالء

والقياس ماال جييزه احلديث وقال اآلخر يف الذوق واحلقيقة ماال تسوغه الشريعة وقال اآلخر يف السياسة 
الف ما متنع منه الشريعة وقال اآلخر يف الباطن ما يكذبه الظاهر فباطل هؤالء كلهم ال ضابط له خب

 .الوحي فإنه أمر مضبوط مطابق ملا عليه األمر يف نفسه تلقاه الصادق املصدوق من لدن حكيم عليم



أن الصبابة كانوا يستشكلون بعض النصوص فيه فيوردون إشكاالهتم على : الوجه السادس والثمانون
 النيب فيجيبهم عنها وكانوا يسألونه عن اجلمع بني النصوص اليت

(1/7455) 

 
 

ظاهرها التعارض ومل يكن أحد منهم يورد عليه معقوال يعارض النص البتة وال عرف فيهم أحد وهم يوهم 
أكمل األمم عقوال عارض نصا بعقله يوما من الدهر وإمنا حكى هللا سببانه ذلك عن الكفار كما تقدم 

عائشة اي رسول هللا أليس  فقالت" من نوقش احلساب عذب: "وثبت يف الصبيح عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال
بلى : "فقال[ 1,  1االنشقاق]{ فََأمَّا َمْن ُأويتَ ِكَتابَُه بَِيِميِنِه َفَسْوَف حُيَاَسُب ِحَساابً َيِسرياً }: هللا يقول

فأشكل عليها اجلمع بني النصني حىت بني هلا أنه ال " ولكن ذلك العرض ومن نوقش احلساب عذب
يسري هو العرض الذي ال بد أن يبني هللا فيه لكل عامل عمله كما قال تعارض بينهما وأن احلساب ال

حىت إذا ظن أنه لن ينجو جناه هللا تعاىل [ 71احلاقة]{ يـَْوَمِئٍذ تـُْعَرُضوَن ال خَتَْفى ِمْنُكْم َخاِفَيةٌ }: تعاىل
يع حتت الشجرة بعفوه ومغفرته ورمحته فإذا  اقشه احلساب عذبه وال بد وملا قال ال يدخل النار أحد اب

 :قالت له حفصة أليس هللا يقول

(1/7451) 

 
 
مثَّ نـَُنجِ ي الَِّذيَن اتَـَّقْوا َوَنَذُر الظَّاِلِمنَي }قال أمل تسمعي قوله تعاىل [ 17مرمي]{ َوِإْن ِمْنُكْم ِإالَّ َواِرُدَها}

كما يقال ورد املدينة إذا   فأشكل عليها اجلمع بني النصني وظنت الورود دخوهلا[ 15مرمي]{ ِفيَها ِجِثي اً 
 دخلها فأجاب النيب أبن ورود املتقني غري ورود الظاملني فإن

(1/7450) 

 
 

املتقني يردوهنا ورودا ينجون به من عذاهبا والظاملني يردوهنا ورودا يصريون جثيا فيها به فليس الورود  
هل قلت لك إنك : "به فقال كالورود وقال عمر يوم احلديبية أمل تكن حتدثنا أ ا أنيت البيت ونطوف

فأشكل على عمر رجوعهم عام احلديبية ومل " فإنك لتيه ومطوف به : " قال ال قال" تدخله العام
يدخلوا املسجد احلرام وال طافوا ابلبيت وظن أن الدخول والطواف الذي بشرهم به ووعدهم النيب 



بعينه فتنزيله على ذلك العام غلط  بذلك العام فبني له أن اللفظ مطلق ال دليل فيه على ذلك العام
لَْيَس أبََِمانِيِ ُكْم َوال َأَماين ِ َأْهِل اْلِكَتاِب َمْن }: فرجع عمر وعلم أنه غلط يف فهمه وملا أنزل هللا عز وجل

قال أبو بكر الصديق اي رسول هللا جاءت قاصمة الظهر وأينا مل [ 751النساء]{ يـَْعَمْل ُسوءاً جُيَْز ِبهِ 
 اي أاب بكر ألست: "ءا فقاليعمل سو 

(1/7455) 

 
 

فأشكل على الصديق أمر " تنصب ألست حتزن أليست تصيبك الألواء قال بلى قال فذلك مما جتزون به
النجاة مع هذه اآلية وظن أن اجلزاء يف اآلخرة وال بد فأخربه النيب أن جزاءه وجزاء املؤمنني مبا يعملونه 

النصب واحلزن واملشقة والألواء فيكون ذلك كفارة لسيئاهتم وال  من السوء يف الدنيا مبا يصيبهم من
[ 14الشورى]{ َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة فَِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكمْ }: يعاقبون عليها يف اآلخرة وهذا مثل قوله

 [11النساء]{ ٍة َفِمْن نـَْفِسكَ َما َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن اّلِلَِّ َوَما َأَصاَبَك ِمْن َسيِ ئَ }ومثل قوله 

(1/7456) 

 
 

ُفِسُكمْ }وقوله  َها قـُْلُتْم َأىنَّ َهَذا ُقْل ُهَو ِمْن ِعْنِد أَنـْ ُتْم ِمثْـَليـْ لل ]{ َأَوَلمَّا َأَصابـَْتُكْم ُمِصيَبٌة َقْد َأَصبـْ
اول اجلزاء يف الدنيا أعم ألنه يتن[ 751النساء]{ َمْن يـَْعَمْل ُسوءاً جُيَْز بِهِ }وإن كان قوله [ 765عمران

{ الَِّذيَن لَمُنوا َومَلْ يـَْلِبُسوا ِإميَانـَُهْم ِبظُْلٍم ُأولَِئَك هَلُُم اأْلَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدونَ }واآلخرة وملا نزل قوله تعاىل 
قال الصبابة وأينا اي رسول هللا مل يلبس إميانه بظلم قال ذلك الشرك أمل تسمعوا قول [ 15األنعام]

فلما أشكل عليهم املراد ابلظلم وظنوا أن ظلم [ 71لقمان]{ ِإنَّ الشِ ْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ }احل العبد الص
النفس داخل فيه وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان ال يكون لمنا أجاهبم أبن الظلم الرافع لألمن واهلداية 

إن الظلم املطلق التام على اإلطالق هو الشرك وهذا وهللا اجلواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل ف
 هو الشرك الذي هو وضع العبادة يف غري موضعها

(1/7451) 

 
 



واألمن واهلدى املطلق هو األمن يف الدنيا واآلخرة واهلدى إىل الصراط املستقيم فالظلم املطلق التام 
اهلدى  مانع من األمن واهلدى املطلق وال مينع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق األمن ومطلق

 .فتأمله
ّلِِلَِّ َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأَلْرِض َوِإْن }فاملطلق للمطلق واحلصة للبصة وملا أنزل هللا سببانه قوله 

ُ فـَيَـْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َويـَُعذِ ُب َمْن َيَشاءُ  ُفِسُكْم َأو خُتُْفوُه حُيَاِسْبُكْم ِبِه اّلِلَّ [ 510ةالبقر ]{ تـُْبُدوا َما يف أَنـْ
أشكل ذلك على بعض الصبابة وظنوا أن ذلك من تكليفهم ماال يطيقونه فأمرهم النيب أن يقابلوا 
النص ابلقبول ال ابلعصيان فبني هللا سببانه وتعاىل بعد ذلك أنه ال يكلف نفسا إال وسعها وأنه ال 

من قبلهم وأنه ال حيملهم يؤاخذهم مبا نسوه وأخطأوا فيه وأنه ال حيمل عليهم إصرا كما محله على الذين 
ماال طاقة هلم به وأهنم إن قصروا يف بعض ما أمروا به أو هنوا عنه مث استعفوه واستغفروه عفى عنهم 

 وغفر هلم ورمحهم فانظر ماذا أعطاهم هللا ملا قابلوا خربه ابلرضا

(1/7451) 

 
 

مسعت قوله إن امليت يعذب  والتسليم والقبول واالنقياد دون املعارضة والرد ومن ذلك أن عائشة ملا
ومل تعارضه ابلعقل بل [ 760األنعام]{ َوال َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى}: ببكاء أهله عليه عارضته بقوله تعاىل

غلطت الراوي والصواب عدم املعارضة وتصويب الرواة فإهنم ممن ال يتهم وهم عمر وابنه واملغرية بن 
ت ببكاء أهله عليه وهو أتمله وأتذيه ببكائهم عليه والوزر املنفي شعبة وغريهم والعذاب احلاصل للمي

محل غري صاحبه له هو عقوبة الربيء وأخذه جبرمية غريه وهذا ال ينفي أتذي الربيء السليم مبصيبة غريه 
فالقوم مل يكونوا يعارضون النصوص بعقوهلم ولرائهم وإن كانوا يطلبون اجلمع بني نصني يوهم ظاهرمها 

 ض وهلذا ملا عارض بالل بن عبد هللا قوله صلىالتعار 

(1/7451) 

 
 

برأيه وعقله وقال وهللا لنمنعهن أقبل عليه أبوه عبد هللا " ال متنعوا إماء هللا مساجد هللا : "هللا عليه وسلم
فسبه سبا ما سبه مثله وقال أحدثك عن رسول هللا وتقول وهللا لنمنعهن وملا حدث عمران بن حصني 

فعارضه معارض بقوله إن منه وقارا ومنه ضعفا فاشتد غضب " إن احلياء خري كله: "ملسو هيلع هللا ىلص بقولهعن النيب 
 عمران بن حصني وقال أحدثك عن رسول هللا وتقول منه كذا ومنه كذا وظن أن املعارض زنديق



(1/7464) 

 
 

الفضة ابلفضة راب إال هاء : "ملسو هيلع هللا ىلص فقيل له اي عبد هللا ال أبس به وملا حدث عبادة بن الصامت بقول النيب
احلديث قال معاوية ما أرى هبذا أبسا يعين بيع لنية الفضة ابلفضة متفاضال غضب عبادة وقال " وهاء

تراين أقول قال رسول هللا وتقول ما أرى هبذا أبسا ال أساكنك أبرض أنت هبا أبدا ومعاوية مل يعارض 
من ذلك وإمنا خصص عمومه وقيد مطلقه هبذه الصورة وما شاهبها ورأى أن  النص ابلرأي وكان أتقى هلل

التفاضل يف مقابل أثر الصنعة مل يدخل يف احلديث وهذا مما يسوغ فيه االجتهاد وإمنا أنكر عليه عبادة 
ه مقابلته ملا رواه هبذا الرأي ولو قال له نعم حديث رسول هللا على الرأس والعني وال جيوز خمالفته بوج

وهذه الزايدة " الفضة ابلفضة مثال مبثل وز ا بوزن: "ولكن هذه الصورة ال تدخل يف لفظه فإنه إمنا قال
ليست يف مقابلة الفضة وإمنا هي يف مقابلة الصنعة وال تذهب الصنعة هدرا ملا أنكر عليه عبادة فإن هذا 

 من متام فهم النصوص وبيان ما أريد هبا كما أنه هو

(1/7467) 

 
 

ذ بن جبل وغريمها من الصبابة ملا ورثوا املسلم من الكافر ومل يورثوا الكافر من املسلم مل يعارضوا ومعا
آبرائهم وعقوهلم بل قيدوا مطلق هذا اللفظ أو خصوا " ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم: "قوله

ل مسلم بكافر حيث محلوه عمومه وظنوا أن املراد به احلريب كا فعل ذلك بعض الفقهاء بقوله ال يقت
على احلريب دون الذمي واملعاهد والصبابة يف ذلك التقييد والتخصيص أعذر من هؤالء من وجوه كثرية 
ليس هذا موضعها وقد كان السلف يشتد عليهم معارضة النصوص آبراء الرجال وال يقرون املعارض 

 على ذلك وكان

(1/7465) 

 
 

عة احل  بسنة رسول هللا وأمره ألصبابه هبا فيقولون له إن أاب بكر عبد هللا بن عباس حيت  يف مسألة مت
وعمر أفردا احل  ومل يتمتعا فلما أكثروا عليه قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم 
قال رسول هللا وتقولون قال أبو بكر وعمر فرحم هللا ابن عباس كيف لو رأى أقواما يعارضون قول هللا 



قول أرسطو وأفالطون وابن سينا والفارايب وجهم بن صفوان وبشر املريسي وأيب اهلذيل العالف ورسوله ب
 .وأضراهبم

ولقد سئل عبد هللا بن عمر عن متعة احل  فأمر هبا فقيل له إن أابك هنى عنها فقال إن أيب مل يرد ما 
 دث محاد عن اثبت عن أنستقولون فلما أكثروا عليه قال أفرسول هللا أحق أن تتبعوا أم عمر وملا ح

(1/7461) 

 
 

قال وضع إصبعه على طرف خنصره [ 701األعراف]{ فـََلمَّا جَتَلَّى رَبُُّه لِْلَجَبلِ }عن النيب يف تفسري قوله 
فساخ اجلبل أنكر عليه بعض احلاضرين وقال أحتدث هبذا فضرب محاد يف صدره وقال أحدثك عن 

 وهذا اثبت عن أنس عن النيب وتقول أحتدث هبذا

(1/7460) 

 
 

كثري جدا ال يتسع له هذا املوضع فكانت نصوص رسول هللا أجل يف صدورهم وأعظم يف قلوهبم من أن 
يعارضوها بقول أحد من الناس كائنا من كان وال يثبت قدم اإلميان إال على ذلك وفتح ابب هذه 

 .املعارضة الباطلة سد لباب اإلميان وهللا املستعان
إن حقيقة قول املعارضني بني النصوص اإلهلية النبوية ولراء الرجال وتقدمي : ثمانونالوجه السابع وال

اآلراء عليها أن ال حيت  ابلقرلن والسنة على شيء من املسائل العلمية بل وال يستفاد التصديق اجلازم 
والسنة أخبار  بشيء من أخبار هللا ورسوله البتة فإذا جاز أن يكون فيما أخرب هللا به ورسوله يف الكتاب

يعارضها صريح العقل وجيب تقدمي العقل عليها من غري بيان من هللا ورسوله للبق الذي يطابق مدلول 
 :العقل وال ملعاين تلك األخبار املناقضة لصريح العقل فاإلنسان ال خيلو من حالني

(1/7465) 

 
 

ه فإما أن يقدر أن له رأاي خمالفا فإنه إذا مسع النصوص اليت أخرب هللا ورسوله فيها عما ال يدركه عقل
للنص أو ليس له رأي خيالفه فإن كان عنده معقول بزعمه يناقض خرب هللا ورسوله قدم معقوله وألقى 

خرب هللا ورسوله وحينئذ فكل من اقتضى عقله مناقضة خرب من أخبار هللا ورسوله قدم عقله ومل يستفد 



نه فائدة علمية بل غايته أن يستفيد إتعاب قلبه وإعمال خبرب الرسول العلم بثبوت خمربه ومل يستفد م
فكره فيما حيتمله ذلك اللفظ من املعاين اليت ال يدل عليها اخلطاب ليصرف داللة اخلطاب إليها ومعلوم 
أن املقصود من اخلطاب اإلفهام وهذا مل يستفد من اخلطاب اإلفهام وال الصواب فإن احلق إمنا استفاده 

الذي دل عليه اخلطاب الداللة املألوفة مل يقصد ابخلطاب إفهامه واملعىن البعيد الذي  من عقله واملعىن
صرف اللفظ إليه ومحله عليه وهو عامل بثبوته بدون اخلطاب فلم يكن يف خطاب هللا ورسوله عند هؤالء 

نصوص  فائدة علمية البتة ولقد صرحوا هبذا وقالوا املقصود تعريض متأوليه للثواب ومضمون هذا أن
الوحي إمنا أفادت تضليل اإلنسان وإتعاب األذهان والتفريق بني أهل اإلميان وإلقاء العداوة بينهم 

 والشنآن ومتكني أهل اإلحلاد من الطعن يف القرلن واإلميان

(1/7466) 

 
 

هذا إن كان يف عقله معارض خلرب هللا ورسوله وإن مل يكن عنده معقول يعارض النصوص مل جيزم أبنه 
س يف عقول عميع الناس ما يعارض ذلك اخلرب وعدم العلم ابملعارض ال يستلزم العلم بعدمه فهو جيوز لي

أن يكون مث معارض وال علم له به وهذا مينع اجلزم ابلتصديق قطعا كما تقدم التنبيه عليه فظهر أن هذه 
 .لب وبني اإلميانالطريقة متنع التصديق اجلازم فيما أخرب به الرسول من الغيب وحتول بني الق

 .وسر املسألة أنه مىت جوز أن يكون يف العقل ما يناقض خرب هللا ورسوله امتنع منه اإلميان اجلازم
 .واإلميان اليقيين اجلازم وهذا التجويز ال جيتمعان أبدا يوضبه

ما من  أن املعقوالت ليس هلا ضابط يضبطها وال هي منبصرة يف نوع معني فإنه: الوجه الثامن والثمانون
أمة من األمم إال وهلم عقليات خيتصون هبا فللفرس عقليات وللهند عقليات ولليو ان عقليات 

وللمجوس عقليات وللصابئة عقليات بل كل طائفة من هذه الطوائف ليسوا متفقني على العقليات بل 
 عقوالتبينهم فيها من االختالف والتباين ما هو معروف عند املعتنني به وحنن نعفيكم من امل

(1/7461) 

 
 

واضطراهبا وحناكمكم إىل املعقوالت اليت يف هذه األمة فإنه ما من مدة من املدد وإال وقد ابتدعت فيها 
بدع يزعم أرابهبا أن العقل دل عليها وحنن نسوق لك األمر من أوله إىل أن يصل إليك بعون هللا وحسن 

الوحي وتفرقوا يف الباطل فرقا وأحزااب ال جيمعهم توفيقه فنقول ملا أظلمت األرض وبعد عهد أهلها بنور 



جامع وال حيصيهم إال الذي خلقهم فإهنم فقدوا نور النبوة ورجعوا إىل جمرد العقول فكانوا كما قال النيب 
فيما يروي عن ربه أنه قال إين خلقت عبادي حنفاء وإهنم أتتهم الشياطني فاجتالتهم عن دينهم وحرمت 

وأمرهتم أن يشركوا يب ما مل أنزل به سلطا ا وإن هللا نظر إىل أهل األرض فمقتهم عليهم ما أحللت هلم 
عرهبم وعجمهم إال بقااي من أهل الكتاب فكان أهل العقول كلهم يف مقته إال بقااي متمسكني ابلوحي 

كب فلم يستفيدوا بعقوهلم حني فقدوا نور الوحي إال عبادة األواثن أو الصلبان أو النريان أو الكوا 
والشمس والقمر أو احلرية والشك أو السبر أو تعطيل الصانع والكفر به فاستفادوا هبا مقت الرب 
سببانه هلم وإعراضه عنهم فأطلع هللا مشس الرسالة يف تلك الظلم سراجا منريا وأنعم هبا على أهل 

 األرض يف عقوهلم وقلوهبم

(1/7461) 

 
 

را فأبصروا بنور الوحي مامل يكونوا بعقوهلم يبصرونه ورأوا ومعاشهم ومعادهم نعمة ال يستطيعون هلا شكو 
ُ َويلُّ الَِّذيَن لَمُنوا خُيْرُِجُهْم ِمَن }: يف ضوء الرسالة ملا مل يكونوا آبرائهم يرونه فكانوا كما قال هللا تعاىل اّلِلَّ

َزْلَناُه ِإلَ }وقال [ 551البقرة]{ الظُُّلَماِت ِإىَل النُّورِ  ْيَك لُِتْخرَِج النَّاَس ِمَن الظُُّلَماِت ِإىَل النُّوِر الر ِكَتاٌب أَنـْ
َنا ِإلَْيَك ُروحاً ِمْن َأْمِر َا َما ُكْنَت }وقال [ 7إبراهيم]{ إبِِْذِن َرهبِ ِْم ِإىَل ِصَراِط اْلَعزِيِز احْلَِميدِ  وََكَذِلَك َأْوَحيـْ

ميَاُن َوَلِكْن َجَعْلَناهُ  وقال [ 55الشورى]{ نُوراً نـَْهِدي ِبِه َمْن َنَشاُء ِمْن ِعَباِد اَ  َتْدِري َما اْلِكَتاُب َوال اأْلِ
َناُه َوَجَعْلَنا َلُه نُوراً مَيِْشي ِبِه يف النَّاِس َكَمْن َمثـَُلُه يف الظُُّلَماِت لَيْ } َهاَأَوَمْن َكاَن َمْيتاً فََأْحيَـيـْ { َس خبَارٍِج ِمنـْ
ك النور مل تطفئه عواصف األهواء ومل تلتبس به ظلم فمضى الرعيل األول يف ضوء ذل[ 755األنعام]

اآلراء وأوصوا من بعدهم أن ال يفارقوا النور الذي اقتبسوه منهم وأن ال خيرجوا عن طريقهم فلما كان 
 يف أواخر عصرهم حدثت

(1/7461) 

 
 

فلم يفارقوه  الشيعة واخلوارج والقدرية واملرجئة فبعدوا عن النور الذي كان عليه أوائل األمة ومع هذا
ابلكلية بل كانوا للنصوص معظمني وهبا مستدلني وهلا على العقول واآلراء مقدمني ومل يدع أحد منهم أن 

عنده عقليات تعارض النصوص وإمنا أتوا من سوء الفهم فيها واالستبداد مبا ظهر هلم منها دون من 
من أدركهم من الصبابة وكبار التابعني من  قبلهم ورأوا أهنم إن اقتفوا أثرهم كانوا مقلدين هلم فصاح هبم 



كل قطر ورموهم ابلعظائم وتربأوا منهم وحذروا من سبيلهم أشد التبذير وال يرون السالم عليهم وال 
جمالستهم وكالمهم فيهم معروف يف كتب السنة وهو أكثر من أن يذكر هاهنا فلما كثرت اجلهمية يف 

ض الوحي ابلرأي ومع هذا كانوا قليلني أوال مقموعني أواخر عصر التابعني كانوا هم أول من عار 
 مذمومني عند األئمة وأوهلم

(1/7414) 

 
 

شيخهم اجلعد بن درهم وإمنا نفق عند الناس بعض الشيء ألنه كان معلم مروان بن دمحم وشيخه وهلذا  
د ومزقهم كل كان يسمى مروان اجلعدي وعلى رأسه سلب هللا بين أمية امللك واخلالفة وشتتهم يف البال

ممزق بربكة شيخ املعطلة النفاة فلما اشتهر أمره يف املسلمني طلبه خالد بن عبد هللا القسري وكان أمريا 
على العراق حىت ظفر به فخطب الناس يف يوم األضبى وكان لخر ما قال يف خطبته أيها الناس ضبوا 

مل يكلم موسى تكليما ومل يتخذ إبراهيم  تقبل هللا ضباايكم فإين مضح ابجلعد بن درهم فإنه زعم أن هللا
 خليال تعاىل هللا عما يقول اجلعد علوا كبريا مث نزل فذحبه يف أصل املنرب فكان ضبية

(1/7417) 

 
 

مث طفئت تلك البدعة فكانت كأهنا حصاة رمي هبا والناس إذ ذاك عنق واحد أن هللا فوق مسواته على 
ونعوت اجلالل وأنه كلم عبده ورسوله موسى تكليما عرشه ابئن من خلقه موصوف بصفات الكمال 

وجتلى للجبل فجعله دكا هشيما إىل أن جاء أول املائة الثالثة وويل على الناس عبد هللا املأمون وكان 
حيب أنواع العلوم وكان جملسه عامرا أبنواع املتكلمني يف العلوم فغلب عليه حب املعقوالت فأمر بتعريب  

املرتعمني من البالد فعربت له واشتغل هبا الناس وامللك سوق ما سوق فيه جلب  كتب يو ان وأقدم هلا
إليه فغلب على جملسه عماعة ممن اجلهمية مما كان أبوه الرشيد قد أقصاهم وتبعهم ابحلبس والقتل 

فبشوا بدعة التجهم يف أذنه وقلبه فقبلها واستبسنها ودعا الناس إليها وعاقبهم عليها فلم تطل مدته 
صار األمر بعده إىل املعتصم وهو الذي ضرب اإلمام أمحد بن حنبل فقام ابلدعوة بعده واجلهمية ف

تصوب فعله وتدعوه إليه وختربه أن ذلك هو تنزيه الرب عن التشبيه والتمثيل والتجسيم وهم الذين قد 
 وا يتجاسرونغلبوا على قربه وجملسه والقضاة والوالة منهم فإهنم تبع مللوكهم ومع هذا فلم يكون



(1/7415) 

 
 

على إلغاء النصوص وتقدمي اآلراء والعقول عليها فإن اإلسالم كان يف ظهور وقوة وسوق احلديث  افقة 
ورؤوس السنة على ظهر األرض ولكن كانوا على ذلك حيومون وحوله يدندنون وأخذوا الناس ابلرغبة 

م إبعطاء ما سألوه وقلبه مطمئن والرهبة فمن بني أعمى مستجيب ومن بني مكره مقيد نفسه منه
ابإلميان وثبت هللا أقواما جعل قلوهبم يف نصر دينه أقوى من الصخر وأشد من احلديد وأقامهم لنصر 

دينه وجعلهم أئمة يقتدي هبم املؤمنون ملا صربوا وكانوا آبايته يوقنون فإنه ابلصرب واليقني تنال اإلمامة يف 
ُهْم أَِئمًَّة يـَْهُدوَن أبَِْمِر َا َلمَّا َصبَـُروا وََكانُوا آِبايتَِنا يُوِقُنونَ َوَجَعْلنَ }: الدين قال هللا تعاىل [ 50السجدة]{ ا ِمنـْ

. 
فصربوا من اجلهمية على األذى الشديد ومل يرتكوا سنة رسول هللا ملا أرغبوهم به من الوعد وما هتددوهم 

الكلمة ونصر السنة نصرا عزيزا وفتح ألهلها به من الوعيد مث أطفأ هللا برمحته تلك الفتنة وأمخد تلك 
 فتبا مبينا حىت خرج هبا على رؤوس املنابر ودعي إليها يف كل ابد وحاضر وصنف ذلك الزمان يف

(1/7411) 

 
 

السنة ماال حيصيه إال هللا مث انقضى ذلك العصر وأهله وقام بعدهم ذريتهم يدعون إىل كتاب هللا وسنة 
اء ما ال قبل ألحد به وهم جنود إبليس حقا املعارضون ملا جاءت به الرسل رسوله على بصرية إىل أن ج

بعقوهلم ولرائهم من القرامطة والباطنية واملالحدة ودعوهتم إىل العقل اجملرد وأن أمور الرسل تعارض 
املعقول فهم القائمون هبذه الطريقة حق القيام ابلقول والفعل فجرى على اإلسالم وأهله منهم ما جرى 

كسروا عسكر اخلليفة مرارا عديدة وقتلوا احلاج قتال ذريعا وانتهوا إىل مكة فقتلوا هبا من وصل من و 
احلاج إليها وقلعوا احلجر األسود من مكانه وقويت شوكتهم واستفبل أمرهم وعظمت هبم الرزية 

العقل واشتدت هبم البلية وأصل طريقهم أن الذي أخربت به الرسل قد عارضه العقل وإذا تعارض 
والنقل قدمنا العقل قالوا فنبن أنصار العقل الداعون إليه املخاصمون به احملاكمون إليه ويف زماهنم 
استوىل الكفار على كثري من بالد اإلسالم يف الشرق والغرب وكاد اإلسالم أن ينهد ركنه لوال دفاع 

 الذي ضمن حفظه إىل أن يرث األرض ومن عليها مث مخدت دعوة هؤالء يف

(1/7410) 



 

املشرق وظهرت من املغرب قليال قليال حىت استفبلت ومتكنت واستوىل أهلها على كثري من بالد 
املغرب مث أخذوا يطوون البالد حىت وصلوا إىل بالد مصر فملكوها وبنوا هبا القاهرة وأقاموا على هذه 

ماهنم صنفت رسائل إخوان الدعوة مصرحني هبا غري متباشني منها هم ووالهتم وقضاهتم وأتباعهم ويف ز 
الصفا واإلشارات والشفا وكتب ابن سينا فإنه قال كان أيب من أهل الدعوة احلاكمية وعطلت يف زماهنم 
السنة وكتبها واآلاثر عملة إال يف اخلفية حبيث يكون قارؤها وذاكرها وكاتبها على أعظم خطر وشعار هذه 

د املغرب ومصر والشام واحلجاز واستولوا على العراق الدعوة تقدمي العقل على الوحي واستولوا على بال
سنة وأهل السنة فيهم كأهل الذمة بني املسلمني بل كان ألهل الذمة من األمان واجلاه والعز عندهم ماال 

 يصل إليه أحد من أهل السنة وال يطمع فيه فكم أغمدت سيوفهم يف أعناق العلماء وكم مات يف

(1/7415) 

 
 

األنبياء وكم ماتت هبم سنة وقامت هبم بدعة وضاللة حىت استنقذ هللا األمة وامللة من سجوهنم من ورثة 
أيديهم يف أايم نور الدين وابن أخيه صالح الدين فأبل اإلسالم من علته بعدما وطن املسلمون أنفسهم 

ل يف على العراء وانتعش بعد طول اخلمول حىت استبشر أهل األرض والسماء وأبدر هالله بعد أن دخ
احملاق واثبت إليه روحه بعدما بلغت الرتاقي وقيل من راق واستنقذ هللا سببانه بعبده وجنوده بيت 

املقدس من أيدي عبدة الصليب وأخذ كل من أنصار هللا ورسوله من نصرة دينه بنصيب وعلت كلمة 
 اإلسالم والسنة وأذن هبا على رؤوس

(1/7416) 

 
 

هللا ال تنكلوا عن اجلهاد فإنه أبلغ الزاد ليوم املعاد فعاش الناس يف األشهاد و ادى املنادي اي أنصار 
ذلك النور مدة حىت استولت الظلمة على بالد الشرق وطغى نور النبوة والوحي وقدموا العقول واآلراء 
والسياسة واألذواق والرأي على الوحي فظهرت فيهم الفلسفة واملنطق وتوابعها فبعث هللا عليهم عبادا 

ويل أبس شديد فجاسوا خالل الداير وعاثوا يف القرى واألمصار وكاد اإلسالم أن يذهب امسه له أ
وينمبي رمسه وكان مشار هذه الفرقة وعاملها الذي يرجعون إليه زعيمها الذي يعولون عليه شيخ شيوخ 

ره أحد املعارضني بني الوحي والعقل وإمامهم يف وقته نصري الكفر والشرك الطوسي فلم يعلم يف عص



عارض بني العقل والنقل معارضته فرام إبطال السمع ابلكلية وإقامة الدعوة الفلسفية وجعل اإلشارات 
بدال عن السور واآلايت وقال هذه عقليات قطعية برهانية قد عارضت تلك النقليات اخلطابية 

زه قصدا إلبطال واستعرض علماء اإلسالم وأهل القرلن والسنة على السيف فلم يبق منهم إال من أعج
 الدعوة اإلسالمية وجعل مدارس املسلمني وأوقافهم للنجسة السبرة واملنجمني والفالسفة

(1/7411) 

 
 

واملالحدة واملنطقيني ورام إبطال اآلذان وحتويل الصالة إىل القطب الشمايل فبال بينه وبني ذلك من 
وحي والعقل وتقدمي العقل على السمع تكفل حبفظ اإلسالم ونصره وهذا كله من مثرة املعارضني بني ال

ولتكن قصة شيخ هؤالء القدمي منك على ذكر كل وقت فإنه أول من عارض بني العقل والنقل وقدم 
العقل فكان من أمره ما قص هللا عليك وورث هذا الشيخ تالمذته هذه املعارضة فلم يزل جيري على 

يف العامل كما قال دمحم الشهرستاين من معارضة النص  األنبياء وأتباعهم منها كل حمنة وبلية وأصل كل بلية
ابلرأي وتقدمي اهلوى على الشرع والناس إىل اليوم يف شرور هذه املعارضة وشؤم عاقبتها فإىل هللا 

املشتكى وبه املستعان مث إنه خرج مع هذا الشيخ املتأخر املعارض بني العقل والنقل أشياء مل تكن تعرف 
 قائق ابنقبله جست العميدي وح

(1/7411) 

 
 

عريب وتشكيكات الرازي وقام سوق الفلسفة واملنطق وعلوم أعداءالرسل اليت فرحوا هبا ملا جاءهتم 
رسلهم ابلبينات وصارت الدولة والدعوة ألرابب هذه العلوم مث نظر هللا إىل عباده وانتصر لكتابه ودينه 

زوا علماءهم ابحلجة والربهان مث  ابغة طائفة وأقام جندا تغزوا ملوك هؤالء ابلسيف والسنان وجندا تغ
منهم يف رأس القرن الثامن فأقام هللا لدينه شيخ اإلسالم أاب العباس ابن تيمية قدس هللا روحه فأقام على 

غزوهم مدة حياته ابليد والقلب واللسان وكشف للناس ابطلهم وبني تلبيسهم وتدليسهم وقابلهم 
شفى واشتفى وبني مناقضتهم ومفارقتهم حلكم العقل الذي به يدلون بصريح املعقول وصبيح املنقول و 

 وإليه يدعون وإهنم أترك الناس ألحكامه وقضاايه فال وحي

(1/7411) 



 

وال عقل فأرداهم يف حفرهم ورشقهم بسهامهم وبني أن صبيح معقوالهتم خدم لنصوص األنبياء شاهدة 
ِإ اَّ َوَجْد َا لاَبَء َا }: فمن نصح نفسه ورغب عن قولههلا ابلصبة وتفصيل هذه اجلملة موجودة يف كتبه 

ُ َلُه نُوراً َفَما }يتبني له حقيقة األمر [ 51الزخرف]{ َعَلى أُمٍَّة َوِإ اَّ َعَلى لاَثرِِهْم ُمْقَتُدونَ  َوَمْن مَلْ جَيَْعِل اّلِلَّ
اصة فأصلها من معارضة الوحي واملقصود أن كل بلية طرقت العامل عامة أو خ[ 04النور]{ َلُه ِمْن نُورٍ 

 .ابلعقل وتقدمي اهلوى على األمر واملعصوم من عصمه هللا
إنه قد ثبت ابلعقل الصريح والنقل الصبيح ثبوت صفات الكمال للرب : الوجه التاسع والثمانون

كله سببانه وأنه أحق ابلكمال من كل ما سواه وأنه جيب أن تكون القوة كلها له والعزة كلها له والعلم  
له والقدرة كلها له واجلمال كله له وكذلك سائر صفات الكمال وقام الربهان السمعي والعقلي على أنه 
ميتنع أن يشرتك يف الكمال التام اثنان وأن الكمال التام ال يكون إال لواحد وهااتن مقدمتان يقينتان 

 معلومتان بصريح العقل وجاءت نصوص األنبياء مفصلة ملا يف صريح

(1/7414) 

 
 

َوَلْو يـََرى الَِّذيَن ظََلُموا ِإْذ يـََرْوَن اْلَعَذاَب }: العقل إدراكه قطعا فاتفق على ذلك العقل والنقل قال تعاىل
يعاً  َة ّلِِلَِّ عمَِ َة ّلِِلَِّ عمَِيعاً }وقد اختلف يف تعلق قوله [ 765البقرة]{ َأنَّ اْلُقوَّ مباذا فقالت طائفة { َأنَّ اْلُقوَّ
أي ولو يرون أن القوة هلل عميعا ملا عصوه وملا كذبوا رسله وقدموا عقوهلم على وحيه  هو مفعول يرى

وقالت طائفة بل املعىن ألن القوة هلل عميعا وجواب لو حمذوف على التقديرين أي لو يرى هؤالء حاهلم 
َة ّلِِلَِّ عمَِ }وما أعد هللا هلم إذ يرون العذاب لرأوا أمرا عظيما مث قال  وهو متضمن للتهديد { يعاً َأنَّ اْلُقوَّ

يعاً }: الشديد والوعيد وقال تعاىل لل ]{ ِإنَّ اأَلْمَر ُكلَُّه ّلِِلَِّ }وقال [ 17الرعد]{ َبْل ّلِِلَِّ اأَلْمُر عمَِ
ويف األثر اآلخر " لبيك وسعديك واخلري كله بيديك: "وقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف دعاء االستفتاح[ 750عمران

 حلمد كله ولك امللك كله وبيدك اخلري كلهاللهم لك ا"

(1/7417) 

 
 

فلله سببانه كل صفة كمال وهو موصوف بتلك الصفات كلها ونذكر من " وإليك يرجع األمر كله
ذلك صفة واحدة تعترب هبا سائر الصفات وهو أنك لو فرضت عمال اخللق كلهم من أوهلم إىل لخرهم 



م على عمال ذلك الشخص لكان نسبته إىل عمال الرب اجتمع لشخص واحد منهم مث كان اخللق كله
تبارك وتعاىل دون نسبة سراج ضعيف إىل جرم الشمس وكذلك قوته سببانه وعلمه ومسعه وبصره 

وكالمه وقدرته ورمحته وحكمته وجوده وسائر صفاته وهذا مما دلت عليه لايته الكونية السمعية وأخربت 
إن هللا ال ينام وال ينبغي له أن ينام خيفض القسط ويرفعه يرفع : "به رسله عنه كما يف الصبيح عنه ملسو هيلع هللا ىلص

إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفه ألحرقت سببات وجهه ما 
فإذا كانت سببات وجهه األعلى ال يقوم هلا شيء من خلقه ولو كشف " انتهى إليه بصره من خلقه

 لنور عن تلك السبباتحجاب ا

(1/7415) 

 
 

الحرتق العامل العلوي والسفلي فما الظن جبالل ذلك الوجه الكرمي وعظمته وكربايئه وكماله وجالله وإذا  
كانت السموات مع عظمتها وسعتها جيعلها على أصبع من أصابعه واألرض على أصبع واجلبال على 

اليت هي صفة من صفات ذاته وإذا كان يسمع أصبع والببار على أصبع فما الظن ابليد الكرمية 
ضجي  األصوات ابختالف اللغات على تفنن احلاجات يف أقطار األرض والسموات فال يشتبه عليه 
وال خيتلط وال يلتبس وال يغلطه مسع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء حتت أطابق 

أخفى منه وهو مامل خيطر هلا أنه سببانه سيخطر هلا األرض يف الليلة الظلماء ويعلم ما تسره القلوب و 
ولو كان الببر احمليط ابلعامل مدادا وحييط به من بعده سبعة أحبر كلها مداد وعميع أشجار األرض وهو  
كل نبت قام على ساق مما حيصد ومما ال حيصد أقالم يكتب هبا نفدت الببار واألقالم ومل ينفد كالمه 

به إىل عباده من كالمه وإال فال ميكن أحدا قط أن حيصي ثناء عليه بل هو   وهذا وغريه بعض ما تعرف
كما أثىن على نفسه فكل الثناء وكل احلمد وكل اجملد وكل الكمال له سببانه هذا الذي وصلت إليه 
عقول أهل اإلثبات وتلقوه عن الرسول وال حيتاجون يف ثبوت علمهم وجزمهم بذلك إىل اجلواب عن 

 ة يف ذلك وإذا وردت عليهم مل تقدحالشبه القادح

(1/7411) 

 
 

فيما علموه وعوفوه ضرورة من كون رهبم تبارك وتعاىل كذلك وفوق ذلك فلو قال هلم قائل هذا الذي 
علمتموه ال يثبت إال جبواب عما عارضه من العقليات قالوا لقائل هذه املقالة هذا كذب وهبت فإن 



د وقع فيها شبهات كثرية تعارض ما علم ابحلس والعقل فلو توقف األمور احلسية والعقلية واليقينية ق
علمنا بذلك على اجلواب عنها وحلها مل يثبت هلا وال ألحد علم بشيء من األشياء وال هناية ملا تقذف 
به النفوس من الشبه وهي من جنس الوساوس واخلطرات واخلياالت اليت ال تزال حتدث يف النفوس شيئا 

منا بثبوت الشيء جزمنا ببطالن ما يناقض ثبوته ومل يكن ما يقدر من الشبه اخليالية فشيئا بل إذا جز 
على نقيضه مانعا من جزمنا به ولو كانت الشبه ما كانت فما من موجود يدركه احلس إال وميكن كثريا 
علم من الناس أن يقيم على عدمه شبها كثرية يعجز السامع عن حلها ولو شئنا لذكر ا لك طرفا منها ت
أنه أقوى من شبه اجلهمية النفاة لعلو الرب على خلقه وكالمه وصفاته وقد رأيت أو مسعت ما أقامه  
كثري من املتكلمني من الشبه على أن اإلنسان تبدل نفسه الناطقة يف الساعة الواحدة أكثر من ألف 

من الشبه على أن وكل حلظة تذهب روحه وتفارق وحتدث له روح أخرى غريها وهكذا أبدا وما أقاموه 
 السموات واألرض واجلبال والببار تتبدل كل حلظة وخيلفها غريها وما أقاموه من الشبه على أن روح

(1/7410) 

 
 

اإلنسان ليست فيه وال خارجة عنه وزعموا أن هذا أصح املذاهب يف الروح وما أقاموه من الشبه على 
تلك األجزاء اليت بني مبدأحركته وهنايتها وال أن اإلنسان إذا انتقل من مكان إىل مكان مل مير على 

قطعها وال حاذاها وهي مسألة طفرة النظام وأضعاف أضعاف ذلك وهؤالء طائفة املالحدة من االحتادية  
كلهم يقول إن ذات اخلالق هي عني ذات املخلوق ال فرق بينهما البتة وأن االثنني واحد وإمنا احلس 

 على ذلك شبها كثرية وقد نظمها ابن الفارض يف قصيدتهوالوهم يغلط يف التعدد ويقيمون 

(1/7415) 

 
 

وذكرها صاحب الفتوحات يف فصوصه وغريمها وهذه الشبهة كلها من واد واحد ومشكاة واحدة وخزانة 
واحدة وهي مشكاة الوساوس وخزانة اخليال فلو مل جيزم مبا علمناه إال بعد التعرض لتلك الشبهة على 

جلواب عنها مل يثبت لنا علم بشيء أبدا فالعاقل إذا علم أن هذا اخلرب صادق علم أن  التفصيل وحلها وا
 .كل ما عارضه فهو كذب ومل حيت  أن يعرف أعيان األخبار املعارضة له وال وجوهها وابهلل املستعان

ني إن هؤالء املعارضني لنصوص الوحي بعقوهلم ليس عندهم علم وال هدى وال كتاب مب: الوجه التسعون
شيطان مريد كتب عليه أنه من تواله فأنه يضله ويهديه إىل }فمعارضتهم ابطلة وهم فيها أتباع كل 



فهذه حال كل من عارض لايت هللا مبعقوله ليس عنده إال اجلهل [ 1,  0احل ]{ عذاب السعري
 علم عند والضالل ورتب سببانه هذه األمور الثالثة أحسن ترتيب فبدأابألعم وهو العلم وأخرب أنه ال

 املعارض آلايته بعقله مث انتقل منه إىل

(1/7416) 

 
 

ما هو أخص وهو اهلدى مث انتقل إىل ما هو أخص وهو الكتاب املبني فإن العلم أعم مما يدرك ابلعقل 
والسمع والفطرة وأخص منه اهلدى الذي ال يدرك إال من جهة الرسل وأخص منه الكتاب الذي أنزله 

اهلدى قد يكون كتااب وقد يكون سنة وهذه الثالثة منتفية عن هؤالء قطعا أما هللا على رسوله فإن 
الكتاب واهلدى املأخوذ عن الرسل فقد قالوا إنه اليفيد علما وال يقينا واملعقول يعارضه فقد أقروا أهنم 

لدليل ليس معهم كتاب وال سنة وبقي العلم فهم يدعونه وهللا تعاىل قد نفاه عنهم وقد قام الربهان وا
العقلي املستلزم ملدلوله على صدق الرب يف خربه فعلم قطعا أن هذا الذي عارضوا به الوحي ليس بعلم 
إذ لو كان علما لبطل دليل العقل الدال على صدق الرب تعاىل يف خربه فهذا يكفي يف العلم بفساد  

فساد تلك املعارضة كون ما عارضوا به علما فكيف وقد قام الدليل العقلي الصبيح املقدمات على 
وأهنا ختص اجلهل املركب فكيف وقد اتفق على فساد تلك املعارضة العقل والنقل وحنن نطالب هؤالء 

املعارضني بواحدة من ثالث إما كتاب منزل أو أاثرة من علم يؤثر عن نيب من األنبياء أو معقول صبيح 
 .املقدمات وقد اتفق العقالء على صبة مقدماته

  شهيد عليهم أبهنم عاجزون عنوهم يعلمون وهللا

(1/7411) 

 
 

هذا وهذا فرتك ما علمناه من كتاب ربنا وسنة نبينا وما نزل به جربيل من رب العاملني على قلب رسوله 
 .األمني بلسان عريب مبني لوحي الشياطني وشبه امللبدين وأتويالت املعطلني

 بغري علم ويتبع كل شيطان مريد والصنف فإن قيل فما الفرق بني الصنف األول الذي جيادل يف هللا
الثاين الذي جيادل يف هللا بغري علم وال هدى وال كتاب منري كما ذكرهم سببانه صنفني قيل قد ذكر 

سببانه ثالثة أصناف صنفا جيادل يف هللا بغري علم ويتبع كل شيطان مريد مكتواب عليه إضالل من تواله 
ا جيادل يف هللا بغري علم وال هدى وال كتاب منري اثين عطفه ليضل وهذه حال املتبع ألهل الضالل وصنف



عن سبيله وهذه حال املتبوع املستكرب الصاد عن سبيل هللا فاألول حال األتباع والثاين حال املتبوعني مث 
ذكر حال من يعبد هللا على حرف وهذه حال املتبع هلواه الذي إن حصل له ما يهواه من الدنيا عبد هللا 

ن أصابه ما ميتبن به يف دنياه ارتد عن دينه وهذه حال من كان مريضا يف إرادته وقصدة وهي حال وإ
 أهل الشهوات واألهواء وهلذا ذكر ذلك يف العبادة فأصلها القصد واإلرادة وأما األوالن

(1/7411) 

 
 

سد واجلدال فبال الضال واملضل وذلك مرض يف العلم واملعرفة وهي حال أهل الشبهات والنظر الفا
ابلباطل وهللا سببانه حيب البصر الناقد عند ورود الشبهات وحيب العقل الكامل عند حلول الشهوات 

َعْمَت }: وال صالح للعبد إال مبعرفة احلق وقصده كما قال تعاىل اْهِد َا الصِ َراَط اْلُمْسَتِقيَم ِصَراَط الَِّذيَن أَنـْ
فمن مل يعرف احلق كان ضاال ومن عرفه ومل [ 6,  1الفاحتة]{ ْم َوال الضَّالِ نيَ َعَلْيِهْم َغرْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيهِ 

يتبعه كان مغضواب عليه ومن عرفه واتبعه فقد هدي إىل الصراط املستقيم وأول الشر الضالل ومنتهاه 
 الغضب كما أن أول اخلري اهلدى ومنتهاه الرمحة والرضوان فذكر سببانه يف لايت احل  ما يعرض يف
: العلم من الضالل واإلضالل وما يعرض يف اإلرادة والعمل من اتباع األهواء كما عمع بينهما يف قوله

َوِمَن }فقال أوال [ 51النجم]{ ِإْن يـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوَما تـَْهَوى األَنـُْفُس َوَلَقْد َجاَءُهْم ِمْن َرهبِ ُِم اهْلَُدى}
 [ .1احل ]{  ِبَغرْيِ ِعْلٍم َويـَتَِّبُع ُكلَّ َشْيطَاٍن َمرِيدٍ النَّاِس َمْن جُيَاِدُل يف اّلِلَِّ 

(1/7411) 

 
 

وهذا يتضمن اجلدال فيه بغري هدى وال كتاب منري فإن من جادل بغري ذلك فقد جادل بغري علم فنفي 
 العلم يقتضي نفي كل ما يكون علما أبي طريقة حصل وذلك ينفي أن يكون جمادال هبدى أو كتاب منري
هذه حال الضال املتبع ملن يضله فلم حيت  إىل تفصيل فبني أنه جيادل بغري علم ويتبع كل شيطان مريد 
كتب على ذلك الشيطان أن من اتبعه فأنه يضله ويهديه إىل عذاب السعري وهذه حال مقلدة أئمة 

 .الضالل من الكفار وأهل األهواء والبدع
َلى َعَلْيِه لاَيتـَُنا َوىلَّ ُمْسَتْكرِباً َكَأْن مَلْ }: ا كما قالمث ذكر حال املتبوع الذي يثين عطفه تكرب  َوِإَذا تـُتـْ

وذكر التفصيل يف جمادلة املتبوع الداعي وأهنا يف هللا بغري علم وال هدى وال كتاب [ 1لقمان]{ َيْسَمْعَها



تبوع أصل وهو أقعد هبا منري واكتفى يف ذكر التابع بنفي العلم املستلزم لنفي هذه الثالثة فإن جمادلة امل
 من جمادلة التابع ومصدرها كرب ومصدر جمادلة التابع ضالل وتقليد فذكر حال املتبوع على

(1/7414) 

 
 

التفصيل وهلذا ذكر فساد قصده وعلمه وذكر من عقوبته أشد مما ذكر من عقوبة التابع وهذا وأمثاله من 
 .بني العقل وقدم العقل عليهأسرار القرلن اليت حرمها هللا على من عارض بينه و 

إن العقل ملزوم لعلمنا ابلشرع والزم له ومعلوم أنه إذا كان اللزوم من أحد : الوجه احلادي والتسعون
الطرفني لزم من وجود امللزوم وجود الالزم ومن نفي الالزم نفي امللزوم فكيف إذا كان التالزم من 

ذ يلزم من ثبوت هذا امللزوم ثبوت الزمه ومن ثبوت الزمه اجلانبني فإن هذا التالزم يستلزم أربع نتائ  إ
املساوي ثبوته ومن نفي الالزم نفي ملزومه ومن نفي ملزومه املساوي نفيه وهذا شأن كل شيئني بينهما 

تالزم من الطرفني وبيان ذلك هاهنا أنه إذا كان العقل هو األصل الذي به عرف صبة السمع كما تقدم 
يس أصال للسمع يف ثبوته يف نفس األمر بل هو أصل يف ثبوت علمنا أي دليل لنا وقد بينا أن العقل ل

على صبته وإذا كان كذلك فمن املعلوم أن الدليل جيب طرده وهو ملزوم للمدلول عليه فيلزم من 
 ثبوت الدليل ثبوت املدلول عليه

(1/7417) 

 
 

وقات لايت ودالئل على اخلالق وال جيب عكسه فال يلزم من عدم الدليل عدم املدلول فإن املخل
 .سببانه يلزم من ثبوهتا ثبوته وال يلزم من عدمها عدمه وال من وجوده وجودها

وكذلك اآلايت الدالة على نبوة رسله هذا إذا مل يكن الدليل الزما للمدلول عليه فإن كان الزما أمكن 
خر مثل احلكم الشرعي الذي ال أن يكون مدلوال له إذ املتالزمان ميكن أن يستدل لكل منهما على اال

يثبت إال بدليل شرعي فإنه يلزم من عدم دليله عدمه وكذلك ما تتوفر اهلمم والدواعي على نقله إذا مل 
ينقل فإنه يلزم من عدم نقله عدمه وإذا كان من املعقول ما هو دليل على صبة الشرع لزم من ثبوت 

 .ع ثبوته يف نفس األمرذلك املعقول ثبوت الشرع ومل يلزم من ثبوت الشر 
لكن حنن إذا مل يكن لنا طريق إىل العلم بصبة الشرع إال ذلك العقل لزم من علمنا ابلشرع علمنا 

بدليله العقلي الدال عليه ولزم من علمنا بذلك الدليل العقلي علمنا به فإن العلم ابلدليل يستلزم العلم 



ليل عقلي فإنه يلزم من علمنا بصبة الشرع علمنا ابملدلول عليه فإذا كان صبة الشرع ال تعلم إال بد
ابلدليل العقلي الدال عليه ويلزم من علمنا بذلك الدليل العقلي علمنا بصبة الشرع ويلزم أيضا من 
ثبوت ذلك الدليل املعقول يف نفس األمر ثبوت الشرع وال يلزم من ثبوت الشرع ثبوت ذلك الدليل 

 لعلم ابملعقول الدال عليهوإذا كان العلم بصبة الشرع الزما ل

(1/7415) 

 
 

 .وملزوما له فمن املمتنع تناقض الالزم وامللزوم فضال عن تعارض املتالزمني
 .فإن املتعارضني مها املتنافيان اللذان يلزم من ثبوت أحدمها انتفاء اآلخر كالضدين والنقيضني

فاؤه فكيف يكون املتالزمان متعارضني واملتالزمني يلزم من ثبوت كل منهما ثبوت اآلخر ومن انتفائه انت
متنافيني متناقضني أو متضادين فهؤالء عمدوا إىل املتالزمني املتصادقني فأبطلوا أحدمها ابآلخر ولزم من 
بطالنه بطالهنما عميعا كما تقدم بيانه وقد تبني أن الدليل العقلي الذي به يعلم صبة الشرع مستلزم 

الشرع يف نفس األمر وعلمنا ابلشرع يستلزم العلم ابلدليل العقلي  للعلم بصبة الشرع ومستلزم لثبوت
الذي قيل إنه أصل الشرع والعلم بصبة الشرع موقوف عليه وليس ثبوت الشرع يف نفسه مستلزما 

لثبوت ذلك الدليل العقلي فعلم أن ثبوت الشرع يف نفس األمر أقوى من ثبوت دليله العقلي يف نفس 
يف علمنا أقوى من ثبوت دليله العقلي إن قيل إنه ميكن أن يعلم صبته بغري األمر فإن ثبوت الشرع 

ذلك الدليل وإال كان العلم هبذا والعلم هبذا متالزمني وإذا كان كذلك كان القدح يف الشرع قدحا يف 
 .دليله العقلي الدال على صبته خبالف العكس وكان القدح يف الشرع قدحا يف هذا العقلي

 الشرع قدحا يف هذا العقلي وليسوليس القدح يف 

(1/7411) 

 
 

القدح يف هذا العقلي مستلزما للقدح يف الشرع مطلقا وأما ما سوى املعقول الدال على صبة الشرع 
 .فذلك ال يلزم من بطالنه بطالن الشرع كما ال يلزم من صبته صبة الشرع

م يف األصل فرقتان الفالسفة وجهمية إن هؤالء املعارضني بني العقل والوحي ه: الوجه الثاين والتسعون
املتكلمني وهؤالء هلم طريق قد سلكوها وأولئك هلم طريقة أخرى وكل من الفريقني ينقض حج  الفريق 
اآلخر ويبني فساد طريقته مث كل فرقة منهما تنقض بعضهم حج  بعض واعترب هذا ابلرازي واآلمدي 



فة والكالم مث إهنما أفسدا عامة تلك الطرق اليت فإهنما عمعا خالصة ما ذكره النفاة من أهل الفلس
سلكوها فكل طائفة تبطل الطريقة العقلية اليت اعتمدت عليها األخرى مبا يظهر به بطالهنا ابلعقل 

 .الصريح وليسوا متفقني على طريقة واحدة وهذا يبني خطأهم كلهم من وجهني
اآلخرون ومن جهة أنه ليس معهم معقول  من جهة العقل الصريح الذي يبني به كل قوم فساد ما قاله

اشرتكوا فيه فضال عن أن يكون من صريح املعقول بل املقدمة اليت تدعي طائفة من النظار صبتها 
 تقول األخرى هي ابطلة وهذا خبالف مقدمات أهل اإلثبات املوافقة ملا جاء به الرسول فإهنا من

(1/7410) 

 
 

سليمة بل الفطر اليت مل تفسد متفقة عليها وال ينازع فيها إال من العقليات اليت تقبلها فطر العقالء ال
تلقى تعلما من غريه ال من موجب فطرته فإمنا يقدح فيها مقدمة تقليدية وهو يدعي أهنا عقلية فطرية 
ومن تدبر ما عند املعارضني ومل يقلدهم فيه تبني له أن عميع املقدمات اليت ترجع إليها أدلة املعارضني 

ترجع إىل تقليد منهم ألسالفهم ال إىل ما يعلم بضرورة العقل وال نظره فهم يعارضون ما قامت األدلة إمنا 
العقلية على ثبوت تصديقه وسالمته من اخلطأ مبا قامت األدلة العقلية على أنه ال جيب تصديقه بل قد 

هليات اليت تيقن خطأ علم جواز اخلطأعليه وعلم وقوع اخلطأ فيه فيما هو دون اإلهليات فضال عن اإل
من خالف الرسل فيها ابألدلة اجململة واملفصلة بل يعارضون ما جيب تصديقه مبا يعلم بصريح العقل أنه 
خطأ بل يعارضون السمعيات اليت يعلم أن العقل الصريح موافق هلا مبا يعلم العقل الصريح أنه ابطل 

فات واألفعال قد أفسدها عليهم املتكلمون واملقصود أن الطرق اليت سلكها الفالسفة يف إبطال الص
وبينوا خطأهم فيها بصريح العقل كما هو موجود يف كتب هؤالء وهؤالء فانظر ما فعل أبو علي وأبو 

 هاشم والقاضي عبد اجلبار واألشعري

(1/7415) 

 
 

وانظر ما فعل . وأبو بكر ابن الباقالين وأبو احلسني البصري واجلويين والغزايل وأمثاهلم بطريقة الفالسفة
ابن سينا وابن رشد والطوسي وأمثاهلم بطرق املتكلمني فإنك جتد ذلك من أعظم النصرة للنصوص 

النبوية واملثال املنطبق عليهم بعسكر اإلسالم خرج عليه عسكر كثيف يغزوهنم فخرج على ذلك العدد 
سالح بعض وعسكر  من ورائهم فأقبلوا إليهم واشتغلوا هبم فيصادم بعضهم بعضا ويكسر بعضهم



اإلسالم يف حصن من الطائفتني ولكن إذا اصطلح العسكران فإهنما يصطلبون على املسلمني ومن علم 
 .ما يف الوجود تبني له مطابقة هذا املثال وابهلل التوفيق

إن الطريقة اليت سلكها نفاة الصفات والعلو والتكليم من معارضة النصوص : الوجه الثالث والتسعون
آبرائهم وما يسمونه معقوال هي بعينها الطريقة اليت سلكها إخواهنم من املالحدة يف معارضة  اإلهلية

نصوص املعاد آبرائهم وعقوهلم ومقدماهتم مث نقلوها بعينها إىل ما أمروا به من األعمال كالصلوات 
وا يف األصول اخلمس والزكاة واحل  والصيام فجعلوها للعامة دون اخلاصة فآل هبم األمر إىل أن أحلد

الثالثة اليت اتفق عليها عميع امللل وجاءت هبا عميع الرسل وهي اإلميان ابهلل واليوم اآلخر واألعمال 
ِإنَّ الَِّذيَن لَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّابِِئنَي َمْن لَمَن اِبّلِلَِّ َواْليَـْوِم اآلِخِر }: الصاحلة قال هللا تعاىل

َلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َرهبِ ِْم َوال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم حَيَْزنُونَ  َوَعِملَ   [ .65البقرة]{ َصاحِلاً فـَ

(1/7416) 

 
 

فهؤالء املالحدة حيتجون على نفاة الصفات مبا وافقوهم عليه من اإلعراض عن نصوص الوحي ونفي 
فيها ملا ذكر حجة من أثبت معاد البدن وأن  الصفات كما ذكر ابن سينا يف الرسالة األضبوية فإنه قال

الداعي هلم إىل ذلك ما ورد به الشرع من بعث األموات فقال وأما أمر الشرع فينبغي أن يعلم فيه قانون 
 .واحد وهو أن الشرع وامللة اآلتية على لسان نيب من األنبياء يرام هبا خطاب اجلمهور كافة

ي ينبغي أن يرجع إليه يف صبة التوحيد من اإلقرار ابلصانع مث من املعلوم الواضح أن التبقيق الذ
موحدا مقدسا عن الكم والكيف واألين واملىت والوضع والتغري حىت يصري االعتقاد به أنه ذات واحدة 
ال ميكن أن يكون هلا شريك يف النوع أو يكون هلا جزء وجودي كمي أو معنوي وال ميكن أن تكون 

ة فيه وال حيث تصح اإلشارة إليه أبنه هنا أو هناك ممتنع إلقاؤه إىل اجلمهور خارجة عن العامل وال داخل
 ولو ألقى هذا على هذه الصورة إىل العرب العاربة أو العربانيني األجالف

(1/7411) 

 
 

لسارعوا إىل العناد واتفقوا على أن اإلميان املدعو إليه إميان مبعدوم ال وجود له أصال وهلذا ورد ما يف 
اة تشبيها كله مث أنه مل يرد يف الفرقان من اإلشارة إىل هذا األمر األهم شيء وال أتى بصريح ما التور 

حيتاج إليه يف التوحيد بيان مفصل بل أتى بعضه على سبيل التشبيه يف الظاهر وبعضه جاء تنزيها مطلقا 



 .عاما جدا ال ختصيص وال تفسري له
ولكن لقوم أن ال يقبلوه فإذا كان األمر يف التوحيد هكذا  وأما األخبار التشبيهية فأكثر من أن حتصى

 فكيف مبا هو بعده من األمور االعتقادية ولبعض الناس أن يقولوا

(1/7411) 

 
 

إن للعرب توسعا يف الكالم وجمازا وإن األلفاظ التشبيهية مثل الوجه واليد واإلتيان يف ظلل من الغمام 
غضب صبيبة ولكن هي مستعملة استعارة وجمازا قال ويدل واجمليء والذهاب والضبك واحلياء وال

على استعماهلا غري جمازية وال مستعارة بل حمققةأن املواضع اليت يوردوهنا حجة يف أن العرب تستعمل 
هذه املعاين ابالستعارات واجملاز على غري معانيها الظاهرة مواضع يف مثلها يصلح أن تستعمل على غري 

 .يها تلبيس وال تدليسهذا الوجه وال يقع ف
ُ يف ظَُلٍل ِمَن اْلَغَمامِ }وأما قوله  َهْل يـَْنظُُروَن ِإالَّ َأْن أَتْتِيَـُهُم اْلَمالِئَكُة َأْو َيَْيتَ رَبَُّك َأْو َيَْيتَ }: وقوله{ اّلِلَّ

فيه  على القسمة املذكورة وما جرى جمراه فليس تذهب األوهام[ 751األنعام ]{ بـَْعُض لاَيِت رَبِ كَ 
 البتة إىل أن العبارة مستعارة أو جمازية

(1/7411) 

 
 

فإن كان أريد فيها ذلك إضمارا فقد رضي بوقوع الغلط والتشبيه واالعتقاد املعوج ابإلميان بظاهرها 
فهو [ 56الزمر]{ َما فـَرَّْطُت يف َجْنِب اّلِلَِّ }وقوله [ 74الفتح]{ َيُد اّلِلَِّ فـَْوَق أَْيِديِهمْ }وأما قوله . تصرحيا

موضع االستعارة واجملاز والتوسع يف الكالم وال يشك يف ذلك إثنان من فصباء العرب وال يلتبس على 
ذي معرفة يف لغتهم كما يلتبس يف تلك األمثلة فإن هذه األمثلة ال تقع شبهة يف أهنا استعارة جمازية  

مث هب أن هذه  . ء غري الظاهركذلك يف تلك ال تقع شبهة يف أهنا ليست استعارية وال مرادا فيها شي
 كلها موجودة على االستعارة فأين التوحيد

(1/7744) 

 
 



والعبارة املشرية ابلتصريح إىل التوحيد احملض الذي تدعو إليه حقيقة هذا الدين املعرتف جباللته على 
ضل ما ميكن لسان حكماء العامل قاطبة مث قال يف ضمن كالمه إن الشريعة اجلائية على لسان نبينا جاءأتف

 .ان جتيء عليه الشرائع وأكمله
وهلذا صلبت أن تكون خامتة للشرائع ولخر امللل قال وأين اإلشارة إىل الدقيق من املعاين املشرية إىل 
علم التوحيد مثل إنه عامل ابلذات أو عامل بعلم قادر ابلذات أو قادر بقدرة واحد ابلذات على كثرة 

عنها بوجه من الوجوه متبيز ابلذات أو منزه عن اجلهات فإنه ال خيلو األوصاف أو قابل للكثرة تعاىل 
 إما أن تكون هذه املعاين واجبا حتققها وإتقان املذهب احلق فيها أو يسع

(1/7747) 

 
 

الصدوف عنها وإغفال الببث والرؤية فيها فإن كان الببث عنها معفوا عنه وغلط االعتقاد الواقع 
ب هؤالء القوم املخاطبني هبذه اجلملة تكلف وعنه غنية وإن كان فرضا فيها غري مؤاخذ به فجل مذه

حمكما فواجب أن يكون مما صرح به يف الشريعة وليس التصريح املعمى أو امللتبس أو املقتصر فيه 
ابإلشارة واإلمياء بل التصريح املستقصى فيه واملنبه عليه واملوىف حق البيان واإليضاح والتعريف ملعانيه 

ملربزين املنفقني أايمهم ولياليهم وساعات عمرهم على مترين أذهاهنم وتزكية أفهامهم وترسيخ فإن ا
نفوسهم لسرعة الوقوف على املعاين الغامضة حيتاجون يف فهم هذه املعاين إىل فضل بيان وشرح عبارة 

 .فكيف غتم العربانيني وأهل الوبر من العرب

(1/7745) 

 
 

الرسل أن يلقي حقائق هذه األمور إىل اجلمهور من العامة الغليظة لعمري لو كلف هللا رسوال من 
طباعهم املتعلقة ابحملسوسات الصرفة أوهامهم مث سامه أن يتنجز منهم اإلميان واإلجابة غري متمهل فيه 
وسامه أن يتوىل رايضة نفوس الناس قاطبة حىت يستعد الوقوف عليها لكلفه شططا وأن يفعل ما ليس 

 .يف قوة البشر
اللهم إال أن تدركه خاصة إهلية وقوة علوية وإهلام مساوي فتكون حينئذ وساطة الرسول مستغىن عنها 

 .وتبليغه غري حمتاج إليه



مث هب أن الكتاب العريب جاء على لغة العرب وعبارة لساهنم يف االستعارة واجملاز فما قوهلم يف الكتاب 
 يسالعرباين وكله من أوله إىل لخره تشبيه صرف ول

(1/7741) 

 
 

لقائل أن يقول إن ذلك الكتاب حمرف كله وأىن حيرف كلية كتاب منتشر يف أمم ال يطاق تعديدهم 
وبالدهم متباينة وأوهامهم متباينة منهم يهودي ونصراين وهم أمتان متعاديتان فظاهر من هذا كله أن 

امهم ابلتمثيل والتشبيه ولو كان الشرائع واردة خبطاب اجلمهور مبا يفهمون مقراب ماال يفهمون إىل أفه
غري ذلك ملا أغنت الشرائع البتة قال فكيف يكون ظاهر الشرائع حجة يف هذا الباب يعين أمر املعاد 
ولو فرضنا األمور األخروية روحانية غري جمسمة بعيدة عن إدراك بدائة األذهان حتقيقها مل يكن سبيل 

إال ابلتعبري عنها بوجوه من التمثيالت املقربة إىل األفهام الشرائع إىل الدعوة إليها أو التبذير عنها 
فكيف يكون وجود شيء حجة على وجود شيء لخر لو مل يكن الشيء اآلخر على احلالة املفروضة 

لكان الشيء األول على حالته فهذا كله هو الكالم على تعريف من طلب أن يكون خاصا من الناس ال 
 عاما

(1/7740) 

 
 

ئع غري حمت  به يف مثل هذه األبواب فتأمل كالم هذا امللبد بل رأس مالحدة امللة إن ظاهر الشرا
ودخوله إىل اإلحلاد من ابب نفي الصفات وتسلطه يف إحلاده على املعطلة النفاة مبا وافقوه عليه من 

لصفات النفي وإلزامه هلم أن يكون اخلطاب ابملعاد عمهوراي أو جمازا أو استعارة كما قالوا يف نصوص ا
اليت اشرتك هو وهم يف تسميتها تشبيها وجتسيما مع أهنا أكثر تنوعا وأظهر معىن وأبني داللة من 

نصوص املعاد فإذا ساغ لكم أن تصرفوها عن ظاهرها مبا ال حتتمله اللغة فصرف هذه عن ظواهرها 
اجملاز واالستعارة  أسهل مث زاد هذا امللبد عليهم ابعرتافه أن نصوص الصفات ال ميكن محلها كلها على

وأن يقال إن املراد غري ظاهرها وإن لذلك االستعمال مواضع تليق به حبيث تكون دعوى ذلك يف غريها 
َهْل يـَْنظُُروَن ِإالَّ َأْن أَتْتِيَـُهُم اْلَمالِئَكُة َأْو َيَْيتَ رَبَُّك َأْو َيَْيتَ بـَْعُض لاَيِت }: غلطا حمضا كما يف مثل قوله

فمع هذا التقسيم والتنويع ميتنع اجملاز واالستعارة فإمنا أريد ما دل اللفظ عليه [ 751نعاماأل]{ رَبِ كَ 
 ظاهرا ومع هذا فقد ساعدهم على



(1/7745) 

 
 

امتناعه لقيام الدليل العقلي عليه فهكذا نفعل حنن يف نصوص املعاد سواء فهذا حاصل كالمه وإلزامه 
والتجهم وطريق الرد املستقيم إببطال قوله وقول املعطلة ودخوله إىل اإلحلاد من ابب نفي الصفات 

عميعا واملقصود أن هؤالء اجلهمية واملعتزلة ملا وافقوا هذا امللبد على نفي الصفات وأن هذا النفي هو 
التوحويد احلق احت  عليهم هبذه املوافقة على أن الرسل مل يثبتوا ما هو احلق يف نفسه يف معرفة توحيد 

اليوم اآلخر ومل يذكروا ما هو الذي يصلح خلاصة بين لدم وأوىل العقول بينهم أن يفهموه  هللا ومعرفة
ويعقلوه من هذا الباب وأن نصوص الوحي من كتب هللا املنزلة وكالم رسله ال حيت  هبا يف ابب اإلميان 

ب اإلهلية إمنا أفادت ابهلل وال يف اليوم اآلخر ال يف اخللق وال يف البعث ال املبدأ وال املعاد وأن الكت
ختييال ينتفع به العامة ال حتقيقا يفيد العلم واملعرفة وأن أعظم العلوم وأجلها وأشرفها هو العلم ابهلل مل 

تثبته الرسل ومل تنطق به ومل يهد إليه اخللق فلم يتبني معرفة هللا وال معرفة املبدأ وال املعاد بل نطقت فيه 
اجلهمية واملالحدة يف نسبة الرسول إىل ذلك يف ابب الصفات خبالف الصواب فاشرتكت املعطلة 

وامتازت عليها املالحدة أبن الرسول أراد إفهام ظاهرها وقالت املعطلة أراد إتعاب األذهان يف إفهام 
 .خالف ظاهرها وعرض األمة إىل الباطل يف اعتقاده ظاهرها

(1/7746) 

 
 

أن يكون الرسول يعرف ما دل عليه العقل بزعمكم من أن يقال ال خيلو إما : الوجه الرابع والتسعون
إنكار علو هللا على خلقه واستوائه على عرشه وتكليمه لرسله ومالئكته أو مل يكن يعرف ذلك فإن قلتم 

مل يكن يعرفه كانت اجلهمية واملعطلة واملالحدة واملعتزلة والقرامطة الباطنية والنصريية واإلمساعيلية 
 .تالمذهتم أعلم ابهلل وأمسائه وصفاته وما جيب له وميتنع عليه من رسله وأتباعهوأمثاهلم وأفراخهم و 

وإن كان يعرفه امتنع أن ال يتكلم به يوما من الدهر مع أحد من خاصته واملطلعني على سره ومن 
املعلوم قطعا أن الرسول مل يتكلم مع أحد مبا يناقض ما أظهره للناس وال كان خواص أصبابه يعتقدون 

ه نقيض ما أظهره للناس بل كل من كان به أخص وحباله أعرف كان أعظم موافقة له وتصديقا له على في
ما أظهره وبينه وأخرب به فلو كان احلق يف الباطن خالف ما أظهره لزم أحد األمرين إما أن يكون جاهال 

األمور امتناعا ومدعيه  به أو كامتا له عن اخلاصة والعامة ومظهرا خالفه للخاصة والعامة وهذا من أعظم



يف غاية الوقاحة والبهت وهلذا ملا علم هؤالء أنه يستبيل كتمان ذلك عن خواصه وضعوا أحاديث بينوا 
 فيها أنه كان له خطاب مع خاصته غري اخلطاب العامي مثل احلديث املختلق املفرتى

(1/7741) 

 
 

جني بينهما ومثل ما تدعيه الرافضة أنه  عن عمر أنه قال كان رسول هللا يتبدث مع أيب بكر وكنت كالز 
كان عند علي علم خاص ابطن خيالف هذا الظاهر وملا علم أنه سببانه أن ذلك يدعى يف علي وفق 
من سأله هل عندكم من رسول هللا شيء خصكم به دون الناس فقال ال والذي خلق احلبة وبرأ النسمة 

فهما يؤتيه هللا عبدا يف كتابه وما يف هذه الصبيفة وكان ما أسر إلينا رسول هللا شيئا كتمه عن غري ا إال 
فيها العقول الدايت وفكاك األسري وأن ال يقتل مسلم بكافر وهذا احلديث متفق على صبته ويف لفظ 

 .يف الصبيح عهد إليك رسول هللا شيئا مل يعهده إىل الناس فقال ال والذي فلق احلبة وبرأ النسمة
 :إن هللا سببانه أنزل كتبه حاكمة بني الناس فيما اختلفوا فيه قال هللا تعاىل: الوجه اخلامس والتسعون

(1/7741) 

 
 
َزَل َمَعُهُم اْلِكَتاَب ابِ } ُ النَِّبيِ نَي ُمَبشِ رِيَن َوُمْنِذرِيَن َوأَنـْ حْلَقِ  لَِيْبُكَم بـَنْيَ َكاَن النَّاُس أُمًَّة َواِحَدًة فـَبَـَعَث اّلِلَّ

َزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب اِبحْلَقِ  لَِتْبُكَم بـَنْيَ النَّاِس مِبَا }وقال تعاىل [ 571البقرة]{ تَـَلُفوا ِفيهِ النَّاِس ِفيَما اخْ  ِإ اَّ أَنـْ
[ 51النساء]{ فَِإْن تـََنازَْعُتْم يف َشْيٍء فـَُردُّوُه ِإىَل اّلِلَِّ َوالرَُّسولِ }وقال تعاىل [ 745النساء]{ َأرَاَك اّلِلَُّ 

بني الناس يف مواطن اخلالف والنزاع كالم وخطاب ليس فيه علم وال هدى ينتفع به أولوا فكيف حيكم 
األلباب كما زعم هؤالء أن الكتب اإلهلية ال حيت  هبا يف مثل هذه األبواب فكيف تكون حاكمة بني 

واليوم الناس فيما اختلفوا فيه وأي اختالف أعظم من االختالف يف أجل األمور وهو معرفة هللا تعاىل 
اآلخر واخلالف احلقيقي إمنا يكون يف األمور العلمية والقضااي اخلربية اليت ال تقبل النسخ والتغيري فأما 
العمليات اليت تقبل النسخ فتلك تنوع يف الشريعة الواحدة فكيف ابلشرائع املتنوعة وما جاز تنوعه مل 

و برسولني فكالمها حق وإن كان اخلالف يف يكن اخلالف فيه حقيقيا فإهنما إن كا ا مشروعني يف وقتني أ
 .املشروع منهما أيهما هو فهذا يعلم ابخلرب املنقول عن الصادق وحينئذ فنقول يف

(1/7741) 



 

ما ذكره ابن سينا وأمثاله يف أنه مل يرد يف القرلن من اإلشارة إىل توحيدهم : الوجه السادس والتسعني
ل ال حقيقة له وأن من وافقهم عليه فهو جاهل ضال شيئ فكالم صبيح وهذا دليل على أنه ابط

وكذلك ما ذكره أن من املواضع اليت ذكرت فيها الصفات ماال حيتمل اللفظ فيها إال معىن واحدا ال 
ُ يف }: حيتمل ما يدعيه أهل التأويل من االستعارة واجملاز كما ذكره يف قوله  َهْل يـَْنظُُروَن ِإالَّ َأْن َيَْتِيَـُهُم اّلِلَّ

َهْل يـَْنظُُروَن ِإالَّ َأْن أَتْتِيَـُهُم اْلَمالِئَكُة َأْو َيَْيتَ رَبَُّك َأْو }وقوله [ 574البقرة]{ ظَُلٍل ِمَن اْلَغَماِم َواْلَمالِئَكةُ 
وهذا حجة على من نفى حقيقة ذلك ومدلوله من املعطلة نفاة [ 751األنعام]{ َيَْيتَ بـَْعُض لاَيِت رَبِ كَ 
عليه وعليهم عميعا وموافقتهم له على التعطيل ال ينفعه فإن ذلك حجة جدلية ال  الصفات وهو حجة

علمية إذ تسليمهم له ذلك ال يوجب على غريهم أن يسلم ذلك له فإذا تبني ابلعقل الصريح ما يوافق 
النقل الصبيح دل ذلك على فساد قوله وقوهلم عميعا وكذلك قوله هب إن هذه كلها موجودة على 

 ة فأين التوحيد والداللة ابلتصريح على التوحيد احملض الذي يدعواالستعار 

(1/7774) 

 
 

إليه حقيقة هذا الدين القيم املعرتف جباللته على لسان حكماء العامل قاطبة كالم صبيح لو كان ما قاله 
 .يفالنفاة حقا فإنه على قوهلم ال يكون هذا الدين القيم قد بني التوحيد احلق أصال وحينئذ فنقول 

إن التوحيد الذي دعى إليه هؤالء املالحدة وذكروا أنه التوحيد احلق هو من : الوجه السابع والتسعني
أعظم اإلحلاد يف أمساء الرب وصفاته وأفعاله وهو حقيقة الكفر به وتعطيل العامل عن صانعه وتعطيل 

والشمس والقمر خري  الصانع الذي أثبتوه عن صفات كماله فشرك عباد األصنام واألواثن والكواكب
من توحيد هؤالء بكثري فإنه شرك يف اإلهلية مع إثبات صانع العامل وصفاته وأفعاله وقدرته ومشيئته 
وعلمه ابلكليات واجلزئيات وتوحيد هؤالء تعطيل الربوبية واإلهلية وسائر صفاته وهذا التوحيد مالزم 

ان أعظم شركا وال جتد معطال  افيا إال وفيه ألعظم أنواع الشرك وهلذا كلما كان الرجل أعظم تعطيال ك
من الشرك بقدر ما فيه من التعطيل وتوحيد اجلهمية والفالسفة مناقض لتوحيد الرسل من كل وجه فإن 
مضمون توحيد اجلهمية إنكار حياة الرب وعلمه وقدرته ومسعه وبصره وكالمه واستوائه على عرشه ورؤية 

 املؤمنني له

(1/7777) 



 

عيا ا من فوقهم يوم القيامة وإنكار وجهه األعلى ويديه وجميئه وإتيانه وحمبته ورضاه وغضبه أببصارهم 
وضبكه وسائر ما أخرب به الرسول عنه ومعلوم أن هذا التوحيد هو نفس تكذيب الرسول فيما أخرب به 

ون للقدر اسم عن هللا وجبده فاستعار له أصبابه اسم التوحيد وقالوا حنن املوحدون كما استعار املنكر 
العدل جببده ودفعه وقالوا حنن أهل التوحيد والعدل فهذا توحيدهم وهذا عدهلم والعدل والتوحيد 

ُ أَنَُّه ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َواْلَمالِئَكُة َوُأوُلو }: الذي جاء به الرسول خالف هذا وهذا قال هللا تعاىل َشِهَد اّلِلَّ
يَن ِعْنَد اّلِلَِّ اأِلْسالمُ اْلِعْلِم قَاِئماً اِبْلِقْسِط ال إِ   [71,  71لل عمران]{ لََه ِإالَّ ُهَو اْلَعزِيُز احْلَِكيُم ِإنَّ الدِ 
أنه لو كان احلق فيما يقوله هؤالء النفاة املعطلون وإخواهنم من املالحدة لكان : الوجه الثامن والتسعون

دهم فإن هللا سببانه نصب على قبول الفطر له أعظم من قبوهلا لإلثبات الذي هو ضالل وابطل عن
احلق األدلة واألعالم الفارقة بني احلق والباطل والنور والظالم وجعل فطر عباده مستعدة إلدراك احلقائق 

 ومعرفتها ولوال ما يف القلوب من االستعداد ملعرفة

(1/7775) 

 
 

نه سببانه جعل األبدان احلقائق مل ميكن النظر واالستدالل واخلطاب والكالم والفهم واإلفهام وكما أ
مستعدة لالغتذاء ابلطعام والشراب ولوال ذاك ملا أمكن تغذيتها وتربيتها وكما أن يف األبدان قوة تفرق 

بني الغذاء املالئم واملنايف ففي القلوب قوة تفرق بني احلق والباطل أعظم من ذلك فخاصة العقل 
خاصة السمع التمييز بني األصوات حسنها  التفريق بني احلق والباطل ومتييز هذا من هذا كما أن

وقبيبها وخاصة الشم التمييز بني أنواع الروائح طيبها وخبيثها وكذلك خاصة الذوق يف الطعوم فإذا 
ادعيتم على العقول أهنا ال تقبل احلق وأهنا لو صرح هلا به ألنكرته ومل تذعن إىل اإلميان فقد سلبتم 

 خلقها هللا وفطرها عليه وكان نفس ما ذكرمت أن الرسل لو خاطبت العقول خاصتها وقلبتم احلقيقة اليت
به الناس لنفروا عن اإلميان من أعظم احلج  عليكم وأنه خمالف للعقل والفطرة كما هو خمالف للسمع 

والوحي فتأمل هذا الوجه فإنه كاف يف إبطال قوهلم وهلذا لو أراد أهله أن يدعوا الناس إليه ويقبلوه منهم 
 له توطئات وقدموا له مقدمات بنوها يف القلب وطأوا

(1/7771) 

 
 



درجة بعد درجة وال يصرحون به أوال حىت إذا أحكموا ذلك البناء استعاروا له ألفاظا مزخرفة واستعاروا 
ملا خالفه ألفاظا شنيعة فتجتمع تلك املقدمات اليت قدموها وتلك األلفاظ اليت زخرفوها وتلك 

خالفهم شنعوها فهناك إن مل ميسك اإلميان من ميسك السموات واألرض أن الشناعات اليت على من 
 .تزوال وإال ترحل عن القلب ترحل الغيث استدبرته الريح يوضبه

إ ا نعرض على الفطر السليمة والعقول اليت مل تفسد بتلقي املقاالت الفاسدة : الوجه التاسع والتسعون
م فقال أحدمها هو هللا الذي ال إله إال هو عامل الغيب وتلقيها عن املعلمني خصمني اختصموا يف رهب

والشهادة الرمحن الرحيم امللك القدوس السالم املؤمن املهيمن العزيز اجلبار املتكرب الذي خلق 
السماوات واألرض يف ستة أايم مث استوى على العرش يدبر األمر ما من شفيع إال من بعد إذنه حي له 

رة مريد له صفة اإلرادة كلم موسى تكليما وجتلى للجبل فجعله دكا هشيما احلياة قدير له صفة القد
فوق مساواته مستو على عرشه ابئن من خلقه يرى من فوق سبع مساوات ويسمع ضجي  األصوات 
 ابختالف اللغات على تفنن احلاجات ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء يف غياهب

(1/7770) 

 
 

رك ذرة إال إبذنه وال تسقط ورقة إال بعلمه وال يعزب عن علمه مثقال ذرة يف األرض الظلمات ال تتب
والسموات ترفع إليه احلاجات وتصعد إليه الكلمات الطيبات وينزل من عنده األمر بتدبري املخلوقات 

سنة وال  له القوة كلها والعز كله واجلمال كله والعلم كله والكمال كله وهو احلي القيوم الذي ال أتخذه
نوم موصوف بكل عمال منزه عن كل نقص وعيب ال تضرب له األمثال وال يشبه ابملخلوقات فعال ملا 
يريد لوجهه سببات اجلالل وهو اجلميل الذي له كل اجلمال إحدى يديه للجود والفضل واألخرى 

زهن مث يقول أ ا للقسط والعدل يقبض مساواته السبع إبحدى يديه واألرضني السبع ابليد األخرى مث يه
امللك ال ينام وال ينبغي له أن ينام خيفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل 
النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه ألحرقت سببات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه 

 .قريب جميد رحيم ودود لطيف خبري
 فصل

سلوب واإلضافات فال مسع له وال بصر وال حياة وال إرادة وال يتكلم وقال اآلخر بل هو موصوف ابل
 وال يكلم أحدا من خلقه وال هو داخل العامل وال خارجه

(1/7775) 



 

وال فوق العرش وال حتته وال ميينه وال يساره وال خلفه وال أمامه وال له وجه وال يد وال يرضى وال يغضب 
اتئب وال استوى على عرشه وال ينزل كل ليلة إىل مساء الدنيا وال يسخط وال يضبك وال يفرح بتوبة 

وال َييت يوم القيامة وال جييء لفصل القضاء وال يراه املؤمنون أببصارهم وال يستمعون كالمه وال يقوم به 
فعل البتة وال وصف وال له حقيقة وماهية غري وجود مطلق وهو وجه كله ومسع كله وبصر كله ويد كله 

ومسعه وبصره علمه ليس له يد غري القدرة خلق هبا لدم وكتب هبا التوراة وغرس هبا جنة عدن علمه ذاته 
يقبض هبا السموات وليس له وجه يراه املؤمنون أببصارهم ليس جبوهر وال جسم وال متبيز وال متبرك 

حيب أحدا وال ساكن وال ينزل من عنده شيء وال يصعد إليه شيء وال يقرب منه شيء وال حيبه أحد وال 
إىل أمثال ذلك من النفي فاعرض أقوال هذين اخلصمني على الفطرة الصبيبة والعقل واجلس جملس 
احلكومة بينهما مث حتيز إىل أي الفئتني شئت فما مث إال اإلثبات من كل وجه ملا أثبته هللا لنفسه وأثبته 

جعلها مع إحدى الفئتني رسوله أو التعطيل الصرف والنفي احملض فاخرت لنفسك إحدى اخلطتني وا
 :فاملرء مع من أحب وحينئذ فنقول يف

(1/7776) 

 
 

إن األعمال الصاحلة والفاسدة نتائ  االعتقادات الصبيبة والباطلة فانظر رؤوس املثبتة : الوجه املائة
والنفاة وملوكهم وأتباعهم يبني لك حقيقةاألمر فرؤوس املثبتة لدم ونوح وهود وصاحل ولوط وشعيب 

هيم اخلليل وسائر األنبياء من ذريته وموسى الكليم وعيسى وجاء خامتهم ولخرهم وأعلمهم ابهلل وإبرا
سيد ولد لدم دمحم بن عبد هللا عبد هللا ورسوله فجاء ابإلثبات املفصل الذي مل َيت رسول مبثله فصرح 

تصديقهم وصبة  من إثبات الصفات واألفعال مبا مل يصرح به نيب قبله وذلك لكمال عقول أمته وكمال
أذهاهنم فرسول هللا حامل لواء اإلثبات وحتت ذلك اللواء لدم وعميع األنبياء وأتباعهم مث املهاجرون 

واألنصار وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان وسائر الصبابة مث التابعون هلم إبحسان ممن ال حيصيهم إال هللا 
منهم األئمة األربعة مث أهل احلديث قاطبة وأئمة مث أتباع التابعني مث أئمة الفقه يف األعصار واألمصار 

التفسري والتصوف والزهد والعبادة املقبولون عند األمة ممن ال حيصي عددهم إال هللا فهل مسع يف األولني 
واآلخرين مبثل أيب بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة املشهود هلم ابجلنة وسائر املهاجرين واألنصار وهل 

  وأصح أذها ا وأكمل علما ومعرفة وأزكىمسع بقوم أمت عقوال



(1/7771) 

 
 

قال غري واحد { ُقِل احْلَْمُد ّلِِلَِّ َوَسالٌم َعَلى ِعَباِدِه الَِّذيَن اْصطََفى}قلواب من هؤالء الذين قال هللا فيهم 
من السلف هم أصباب دمحم قال فيهم عبد هللا بن مسعود من كان منكم مستنا فليسنت مبن قد مات 

احلي ال تؤمن عليه الفتنة أولئك أصباب دمحم أبر هذه األمة قلواب وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم فإن 
اختارهم هللا لصببة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا هلم حقهم ومتسكوا هبديهم فإهنم كانوا على اهلدي املستقيم 

ن يلوهنم مثل مالك بن أنس فهؤالء أمراء هذا الشأن وأما اجلند والعساكر فالتابعون كلهم مث الذي
وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري ومحاد بن زيد ومحاد بن سلمة وعبد هللا بن املبارك والليث بن سعد 

 وإسباق بن راهويه واإلمام أمحد والشافعي

(1/7771) 

 
 

طوسي وعلي بن املديين وحيىي بن معني والبخاري ومسلم وأيب داود والرتمذي والنسائي ودمحم بن أسلم ال
 .وأيب حامت وأيب زرعة الرازيني وأمثاهلم

(1/7771) 

 
 

 .وأما عامتهم فأهل الدين والصدق والورع والزهد والعبادة واإلخالص واجتناب احملارم وتوقي املآمث
ُلُغ اأَلْسَباَب أسباب}وأما رؤوس النفاة واملعطلني ففرعون إذ يقول   اَي َهاَماُن اْبِن يل َصْرحاً َلَعلِ ي أَبـْ

وجنوده كلهم ومنرود بن  [ 16,  11غافر]{ َأْسَباَب السََّماَواِت فََأطَِّلَع ِإىَل ِإَلِه ُموَسى َوِإين ِ أَلظُنُُّه َكاِذابً 
كنعان هذا خصم إبراهيم اخلليل وذاك خصم موسى الكليم وأرسطاطاليس وبقراطيس وأضراهبما 

يب وكل فيلسوف ال يؤمن ابهلل وال مالئكته وطمطم وتنكلوسا وابن وخشيه وأضراهبم وابن سينا والفارا
 .وال كتبه وال رسله وال لقائه

 وأما عوامهم فاعترب عوام النصريية واإلمساعيلية

(1/7754) 



 

والدرزية واحلاكمية والطرقية والعرابء وعبادهم البخشية والطوسية وعلماؤهم السبرة وعساكرهم 
دا للدنيا والدين فليعترب العاقل خواص هؤالء وهؤالء املشركون والقرامطة الذين هم أعظم األمم إفسا

وعوام هؤالء وهؤالء وليقابل بني الطائفتني وحينئذ يتبني له أنه ما كان وال يكون ويل هلل إال من أهل 
اإلثبات وما كان وال يكون ويل للشيطان إال من أهل النفي والتعطيل إما تعطيل الصانع عن صفات  

تعطيل القلب عن توحيده وعبوديته وإخالص الدين له واعترب ذلك إبمام  كماله ونعوت جالله وإما
 النفاة يف زمانه وما جرى على أهل السنة منه ابن أيب دؤاد وأصبابه الذين سعوا يف ضرب اإلمام

(1/7757) 

 
 

أمحد وقتل كثري من أهل السنة وحبسهم وتشتيتهم يف البالد وقطع أرزاقهم مث إمامهم يف زمانه نصري 
لكفر والشرك الطوسي وما جرى على املسلمني منه من قتل خليفتهم وعلمائهم وعبادهم وإذا اعتربت ا

أحوال القوم رأيت عوام اليهود والنصارى أقل فسادا يف الدين والدنيا من أئمة هؤالء املعارضني 
اجلهلة الظلمة مبا  لنصوص األنبياء بعقوهلم وغاية الواحد من هؤالء إذا أراد اجلاه أن يتقرب إىل امللوك

يناسبهم من السبر فيصنف هلم فيه ويتقرب به إليهم فهؤالء علماؤهم وملوكهم وعوامهم فكيف يكون 
 .هؤالء أحظى ابلعقل وأسعد به من الرسل وأتباعهم

وسرية هؤالء وهؤالء معلومة يف العامل وأعماهلم وعلومهم ومعارفهم ولاثرهم دالة ملن له أدىن عقل على 
 .ال وهللا أعلمحقيقة احل

إن جتويز معارضة العقل للوحي يوجب وصف الوحي بضد ما وصفه هللا به فإن : الوجه احلادي واملائة
هللا سببانه وصفه بكونه هدى يف غري موضع وأخرب أنه يهدي لليت هي أقوم الطرق وهي أقرهبا إىل احلق 

 فإن الطريق املستقيم هو أقرب خط موصل بني

(1/7755) 

 
 

وكلما تعوج بعد وأخرب سببانه أنه شفاء ملا يف الصدور وهذا يتضمن أنه يشفي ما فيها من نقطتني 
اجلهل والشك واحلرية والريب كما أن اهلدى يتضمن أنه موصل إىل املقصود فاهلدى يوصلها إىل احلق 

اجلهل  املقصود من أقرب الطرق والشفاء يزيل عنها أمراضها املانعة هلا من معرفة احلق وطلبه فهذا



املقتضي وهذا يزيل املانع ومن احملال أن تكون هذه صفة كالم خمالف للعقل ومعارض له وكذلك أخرب 
فَالَِّذيَن لَمُنوا ِبِه َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َواتَـّبَـُعوا النُّوَر الَِّذي أُْنِزَل َمَعُه ُأولَِئَك ُهُم }: أنه نور كما قال تعاىل

َنا ِإلَْيَك ُروحاً ِمْن َأْمِر َا َما ُكْنَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َوال }وقال [ 751األعراف]{ اْلُمْفِلُبونَ  وََكَذِلَك َأْوَحيـْ
فهو نور البصائر من العمى  [ 55الشورى]{ اأِلميَاُن َوَلِكْن َجَعْلَناُه نُوراً نـَْهِدي ِبِه َمْن َنَشاُء ِمْن ِعَباِد اَ 

وحمال أن تتنور البصائر مبا خيالف صريح العقل فإمنا خيالف كما هو شفاء الصدور من اجلهل والشك 
 :العقل موجب الظلمة وأخرب سببانه أنه برهان فقال

(1/7751) 

 
 
َزْلَنا ِإلَْيُكْم نُوراً ُمِبيناً } وحمال أن يكون ما [ 710النساء]{ اَي أَيُـَّها النَّاُس َقْد َجاءَُكْم بـُْرَهاٌن ِمْن رَبِ ُكْم َوأَنـْ

َفَمْن َحاجََّك ِفيِه ِمْن بـَْعِد َما َجاَءَك ِمَن }يح العقل برها ا وأخرب سببانه أنه علم كما قال خيالف صر 
وما خيالف العقل الصريح ال يكون علما وأخرب أنه حق والعقل الصريح ال [ 67لل عمران]{ اْلِعْلمِ 

ُ ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو احْلَيُّ الْ }خيالف احلق فقال تعاىل  -1لل عمران]{ َقيُّوُم نـَزََّل َعَلْيَك اْلِكَتاَب اِبحْلَق ِ امل اّلِلَّ
َزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب اِبحْلَق ِ }وقال [ 7 َلَقْد َجاَءَك احْلَقُّ ِمْن رَبِ َك َفال َتُكوَننَّ }وقال [ 745النساء]{ ِإ اَّ أَنـْ

وحينئذ فكونه حقا [ 65لل عمران]{ احْلَقُّ ِإنَّ َهَذا هَلَُو اْلَقَصُص }وقال [ 10يونس]{ ِمَن اْلُمْمرَتِينَ 
 يدل على أن ما خالفه مما يسمى

(1/7750) 

 
 

معقوال ابطل فإن كان ما خالفه حقا لزم أن يكون ابطال وإن كان هو احلق فما خالفه ابطل قطعا وأخرب 
أنه لايت بينات وما خيالف صريح العقل ال يكون كذلك وأخرب أنه أحسن القصص وأحسن احلديث 

َمْن َأْصَدُق ِمَن اّلِلَِّ }: ولو خالف صريح العقل لكان موصوفا بضد ذلك وأخرب أنه أصدق الكالم فقال
ولو خالف العقل مل يكن كذلك وكان  [ 11النساء]{ َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اّلِلَِّ َحِديثاً }[ 755النساء]{ ِقيالً 

به أي تسكن إليه من قلق اجلهل  كالم هؤالء الضالني املضلني أصدق منه وأخرب أن القلوب تطمئن
الَِّذيَن لَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ }: والريب والشك كما يطمئن القلب إىل الصدق ويراتب ابلكذب فقال تعاىل

وجعل هذا من أعظم اآلايت على صدقه [ 51الرعد]{ قـُُلوبـُُهْم ِبذِْكِر اّلِلَِّ َأال ِبذِْكِر اّلِلَِّ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ 
ُقْل ِإنَّ اّلِلََّ ُيِضلُّ }فقال { َلْوال أُْنِزَل َعَلْيِه ليٌَة ِمْن رَبِ هِ }عنده وهلذا ذكره جوااب لقول الكفار  وأنه حق من



أي بكتابه الذي أنزله وهو { الَِّذيَن لَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ قـُُلوبـُُهْم ِبذِْكِر اّلِلَِّ { }َمْن َيَشاُء َويـَْهِدي ِإلَْيِه َمْن َأ َابَ 
مه ولو كان يف العقل الصريح ما خيالفه مل تطمئن به قلوب العقالء والعاقل اللبيب إذا تدبر ذكره وكال

القرلن وتدبر كالم هؤالء املعارضني له تبني أن الريبة كلها يف كالمهم والطمأنينة يف كالم هللا ورسوله 
 وأخرب سببانه أن

(1/7755) 

 
 

ْبِلِه ِكَتاُب ُموَسى ِإَماماً َوَرمْحَةً }: ال تعاىلالتوراة اليت هو أكمل وأجل منها إمام للناس فق { َوِمْن قـَ
واإلمام هو القدوة الذي يؤمت به وكيف يقتدي بكالم خيالف صريح العقل ومساه سببانه [ 75األحقاف]

فرقا ا ألنه فرق بني احلق والباطل فلو خالف صريح العقل مل يكن فرقا ا ولكان الفرقان كالم هؤالء 
ضلني وأخرب أنه كتاب مبارك واملبارك الكثري الربكة واخلري واهلدى والرمحة وهذا ال يكون فيما الضالني امل

يرده العقل ويقضي خبالفه وأخرب أن الباطل ال َيتيه من بني يديه وال من خلفه ولو كان العقل خيالفه 
خيالفه العقل ال ألاته الباطل من كل جهة وأخرب أنه كتاب أحكمت لايته وأنه حكيم وأنه فصل وما 

يوصف بشيء من ذلك وأخرب أنه مهيمن على كل كتاب أي أمني عليه وحاكم وشاهد وقيم ولو خالفه 
العقل لكان مهيمنا عليه وكانت معقوالت هؤالء الضالني املضلني هي املهيمنة عليه ومل يكن هو املهيمن 

َزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب َومَلْ جَيَْعْل َلُه ِعَوَجا  احْلَْمُد ّلِِلَِّ }: عليها وأخرب أنه ال عوج فيه وأنه قيم فقال الَِّذي أَنـْ
 [ .7,  5الكهف]{ قـَيِ ماً 

(1/7756) 

 
 

َنا لِلنَّاِس يف َهَذا اْلُقْرلِن ِمْن ُكلِ  َمَثٍل }: وأي عوج أعظم من خمالفة صريح العقل له وقال تعاىل َوَلَقْد َضَربـْ
َر ِذي ِعَوجٍ َلَعلَُّهْم يـََتذَكَُّروَن قُـ  ومن تدبره وتدبر ما خالفه عرف أن القدح  [ . 51الزمر]{ ْرل اً َعَربِي اً َغيـْ
 .كله فيما خالفه

وعلمه بتعوج ما خالفه يعرف من طريقتني من جهة الكالم يف نفسه وأنه ابطل ومن جهة خمالفته للقرلن 
َزْلَناُه ُمَباَرٌك فَاتَِّبُعوُه َواتَـُّقوا َلَعلَُّكْم َوَهَذا ِكَتاٌب أَنْـ }: وجعله سببانه حجة على خلقه كما قال تعاىل

ْبِلَنا َوِإْن ُكنَّا َعْن ِدرَاَسِتِهْم لَ  َا أُْنِزَل اْلِكَتاُب َعَلى طَائَِفتَـنْيِ ِمْن قـَ َغاِفِلنَي َأْو تـَُقوُلوا َلْو َأ اَّ تـُْرمَحُوَن َأْن تـَُقوُلوا ِإمنَّ
َنا اْلِكَتاُب َلكُ  ُهْم فـََقْد َجاءَُكْم بـَيِ َنٌة ِمْن رَبِ ُكْم َوُهدًى َوَرمْحٌَة َفَمْن َأْظَلُم ممَّْن َكذََّب أُْنِزَل َعَليـْ نَّا َأْهَدى ِمنـْ



َها َسَنْجِزي الَِّذيَن َيْصِدُفوَن َعْن لاَيتَِنا ُسوَء اْلَعَذاِب مبَا َكانُوا َيْصِدُفونَ  { آِبايِت اّلِلَِّ َوَصَدَف َعنـْ
ُرُسالً ُمَبشِ رِيَن َوُمْنِذرِيَن لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلى اّلِلَِّ ُحجٌَّة بـَْعَد }وقال تعاىل . [ 755-751األنعام]

 :وكيف تقوم احلجة بكالم خيالف صريح العقل وحينئذ فنقول يف[ 765النساء]{ الرُُّسلِ 

(1/7751) 

 
 

بع القرلن والضالل والشقي لن أعرض إن هللا سببانه ضمن اهلدى والفالح ملن ات: الوجه الثاين واملائة
عنه فكيف مبن عارضه مبعقول أو رأي أو حقيقة ابطلة أو سياسة ظاملة أو قياس إبليسي أو خيال 

فَِإمَّا َيَْتِيَـنَُّكْم ِمينِ  ُهدًى َفَمِن اتَـَّبَع ُهَداَي َفال َيِضلُّ َوال َيْشَقى َوَمْن َأْعَرَض }فلسفي وحنو ذلك قال تعاىل 
ُت َبِصرياً ْكِري فَِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضْنكاً َوحَنُْشُرُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى قَاَل َربِ  ملَ َحَشْرَتيِن َأْعَمى َوَقْد ُكنْ َعْن ذِ 

فضمن سببانه ملن اتبع [ 751,  756طه]{ قَاَل َكَذِلَك أَتـَْتَك لاَيتـَُنا فـََنِسيتَـَها وََكَذِلَك اْليَـْوَم تـُْنَسى
 :هو كالمه اهلدى يف الدنيا واآلخرة والسعادة يف الدنيا واآلخرة فهاهنا أمرانهداه و 

طريقة وغاية فالطريقة اهلدى والغاية السعادة والفالح فمن مل يسلك هذه الطريقة مل يصل إىل هذه الغاية 
ملا كان  وهللا سببانه قد أخرب أن كتابه الذي أنزله هو اهلدى والطريق فلو كان العقل الصريح خيالفه

طريقا إىل الفالح والرشد وقد أخرب سببانه أن الذين اتبعوا النور الذي أنزل مع رسوله هم املفلبون ال 
 :غريهم وقال تعاىل

(1/7751) 

 
 
ا َرزَقْـَناُهْم امل َذِلَك اْلِكَتاُب ال رَْيَب ِفيِه ُهدًى لِْلُمتَِّقنَي الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن اِبْلَغْيِب َويُِقيُموَن الصَّالَة َومِمَّ }

ْبِلَك َواِبآلِخَرِة ُهْم يُوِقُنوَن ُأولَئِ  َك َعَلى ُهدًى ِمْن يـُْنِفُقوَن َوالَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن مبَا أُْنِزَل ِإلَْيَك َوَما أُْنِزَل ِمْن قـَ
تبع كتابه ولمن به وكما جعل سببانه اهلدى والفالح ملن ا[ . 7-5البقرة]{ َرهبِ ِْم َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُبونَ 

وقدمه على غريه جعل الضالل والشقاء ملن أعرض عنه واتبع غريه وعارضه برأيه ومعقوله وقياسه قال 
ُ َويلُّ الَِّذيَن لَمُنوا خُيْرُِجُهْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإىَل النُّوِر َوالَِّذيَن َكَفُروا َأْولَِياُؤُهُم الطَّاغُ }: تعاىل ُهْم وُت خُيْرُِجونَـ اّلِلَّ

ِإنَّ اْلُمْجرِِمنَي يف }وقال [ 551البقرة]{ ِمَن النُّوِر ِإىَل الظُُّلَماِت ُأولَِئَك َأْصَباُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 
ِة َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري فَِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضْنكاً َوحَنُْشُرُه يـَْوَم اْلِقَيامَ }وقال [ 01القمر]{ َضالٍل َوُسُعرٍ 



فوصفه ابلعمى الذي هو ضد اهلدى وابملعيشة الضنك اليت هي ضد السعادة [ 750طه]{ َأْعَمى
 .فكتاب هللا أوله هداية ولخره سعادة وكالم املعارضني له مبعقوهلم أوله ضالل ولخره شقاوة

(1/7751) 

 
 

: ري لية من كتابه فقال تعاىلأن هللا سببانه ذم اجملادلني يف لايته ابلباطل يف غ: الوجه الثالث بعد املائة
ُ الَِّذيَن جُيَاِدُلوَن يف لاَيِت اّلِلَِّ ِبَغرْيِ ُسْلطَاٍن َأاَتُهْم َكبـَُر َمْقتاً ِعْنَد اّلِلَِّ َوِعْنَد الَِّذيَن لَمنُ } وا َكَذِلَك َيْطَبُع اّلِلَّ

 [ .15غافر]{ َعَلى ُكلِ  قـَْلِب ُمَتَكربِ ٍ َجبَّارٍ 
ٌر َما ُهْم بَِباِلِغيهِ  ِإنَّ الَِّذينَ }وقال  { جُيَاِدُلوَن يف لاَيِت اّلِلَِّ ِبَغرْيِ ُسْلطَاٍن َأاَتُهْم ِإْن يف ُصُدورِِهْم ِإالَّ ِكبـْ

 [ .56غافر]
بُوا اِبْلِكَتاِب َومبَا }وقال  َأْرَسْلَنا ِبِه ُرُسَلَنا َأمَلْ تـََر ِإىَل الَِّذيَن جُيَاِدُلوَن يف لاَيِت اّلِلَِّ َأىنَّ ُيْصَرُفوَن لَِّذيَن َكذَّ

ِينَ }إىل قوله { َفَسْوَف يـَْعَلُموَن ِإِذ اأَلْغالُل يف َأْعَناِقِهمْ   [ .61-16غافر]{ فَِبْئَس َمثْـَوى اْلُمَتَكربِ 
وأنت إذا أتملت أقوال هؤالء وسريهتم رأيت هذه اآلايت منطبقة عليهم وهم املرادون هبا ومن أعظم 

ل من يعارض النقل ابلعقل مث يقدمه عليه فإن جداله يتضمن أربع مقامات اجلدال يف لايت هللا جدا
 .أحدها أنه تبني أن األدلة النقلية من الكتاب والسنة ال تفيد علما وال يقينا

(1/7714) 

 
 

 أن ظاهرها يدل على الباطل والتشبيه والتمثيل: الثاين
 الثالث أن صريح العقل خيالفها

 .عليها وال يصل إىل هذه املقامات إال أبعظم اجلدالأنه يتعني تقدميه : الرابع
فهو مراد هبذه اآلايت قطعا وأعماهلم شاهدة عليهم ملن مل يطلع على حقيقة أقواهلم وهي التكرب والتجرب 
والفرح يف األرض بغري احلق واملرح وطلب العلو يف األرض والفساد وال جتد من يعارض الوحي ابلعقل 

 .املنزلة فهذه علومهم وعقائدهم وهذه إرادهتم وأعماهلم ويقدمه عليه إال هبذه
إن هللا سببانه وصف املعرضني عن الوحي املعارضني له بعقوهلم ولرائهم ابجلهل : الوجه الرابع واملائة

والضالل واحلرية والشك والعمى والريب فال جيوز وصفهم ابلعلم والعقل واهلدى ومنشأ ضالل هؤالء 
 :من شيئني



 إلعراض عما جاء به الرسولا: أحدمها
معارضته مبا يناقضه فمن ذلك نشأت االعتقادات املخالفة للكتاب والسنة فكل من أخرب : والثاين

 خبالف ما أخرب به الرسول عن شيء من أمر اإلميان ابهلل وأمسائه

(1/7717) 

 
 

نانه أو قاله بلسانه وصفاته وأفعاله واليوم اآلخر أو غري ذلك فقد  اقضه وعارضه سواء اعتقد ذلك جب
أو كتبه ببنانه وهذا حال أهل اجلهل املركب ومن أعرض عما جاء به الرسول ومل يعرفه ومل يتبينه وال 
عارضه مبعقول أو رأي فهو من أهل اجلهل البسيط وهو أصل املركب فإن القلب إذا كان خاليا من 

نقيضه والتصديق به ال سيما يف األمور معرفة احلق واعتقاده والتصديق به وحمبته كان معرضا العتقاد 
اإلهلية اليت هي غاية مطالب الربية وهي أفضل العلوم وأعالها وأشرفها وأمساها وهي الغاية اليت مشر 
إليها املشمرون وتنافس فيها املتنافسون وجرى إليها املتسابقون فإىل حنوها متتد األعناق وإليها تتجه 

قون فيها أهل اإلثبات أئمة اهلدى كإبراهيم خليل الرمحن وأهل بيته القلوب الصبيبة ابألشواق فالصاد
َوَجَعْلَناُهْم أَِئمًَّة يـَْهُدوَن }: والكاذبون فيها أهل النفي والتعطيل كفرعون وقومه وقال تعاىل يف أئمة اهلدى

َراِت َوِإقَاَم الصَّالِة َوِإيتَ  َنا ِإلَْيِهْم ِفْعَل اخْلَيـْ  [ .11األنبياء]{ اَء الزََّكاِة وََكانُوا لََنا َعاِبِدينَ أبَِْمِر َا َوَأْوَحيـْ

(1/7715) 

 
 

 [ .07القصص]{ َوَجَعْلَناُهْم أَِئمًَّة َيْدُعوَن ِإىَل النَّاِر َويـَْوَم اْلِقَياَمِة ال يـُْنَصُرونَ }وقال يف أئمة الضالل 
كان ثغر قلبه مفسوحا هلم فمن مل يكن فيها على طريق أئمة اهلدى كان على طريق أئمة الضالل إذ  

يلقون فيه أنواع الضالل ويصدوهنم عن السبيل وحيسبون أهنم مهتدون ومصداق هذا أن ما وقع يف هذه 
األمة من البدع والضالل كان من أسبابه التقصري يف إظهار السنة واهلدى فإن اجلهل املركب الذي وقع 

ته كان من أعظم أسبابه التقصري يف إثبات ما جاء به فيه أهل التعطيل والنفي يف توحيد هللا وأمسائه وصفا
الرسول عن هللا ويف معرفة معاين أمسائه ولايته حىت إن كثريا من املنتسبني إىل السنة يعتقدون أن طريقة 
السلف هي اإلميان أبلفاظ النصوص واإلعراض عن تدبر معانيها وتفقهها وتعقلها فلما أفهموا النفاة 

يقة السلف قال من قال منهم طريقة السلف أسلم وطريقة اخللف أعلم وأحكم ألنه واملعطلة أن هذه طر 
اعتقد أن طريقة اخللف متضمنة لطلب معاين نصوص اإلثبات ولنفي حقائقها وظواهرها الذي هو ابطل 



عنده فكانت متضمنة للعلم والتنزيه وكان فيها علم مبعقول وأتويل ملنقول ومذهب السلف عنده عدم 
  النصوص وفهم املراد منها دون النظر إىل التعارض واالحتماالت وهذاالنظر يف

(1/7711) 

 
 

عنده أسلم ألنه إذا كان اللفظ حيتمل عدة معاين فبمله على بعضها دون بعض خماطرة ويف اإلعراض 
عن ذلك سالمة من هذه املخاطرة فلو تبني هلذا البائس وأمثاله أن طريقة السلف إمنا هي إثبات ما 

ت عليه النصوص من الصفات وفهمها وتدبرها وتعقل معانيها وتنزيه الرب عن تشبيهه فيها خبلقه  دل
كما ينزهونه عن العيوب والنقائص وإبطال طريقة النفاة املعطلة وبيان خمالفتها لصريح املعقول كما هي 

ألقوم وأهنا خمالفة لصبيح املنقول علم أن طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم وأهدى إىل الطريق ا
تتضمن تصديق الرسول فيما أخرب وفهم ذلك ومعرفته وال يناقض ذلك إال ما هو ابطل وكذب وخيال 
ومن جعل طريقة السلف عدم العلم مبعاين الكتاب والسنة وعدم إثبات ما تضمناه من الصفات فقد 

إمنا بعث ابلنفي  أخطأ خطأ فاحشا على السلف كما أن من قال على الرسول أنه مل يبعث ابإلثبات و 
كان من أعظم الناس افرتاء عليه فهؤالء املعطلة مفرتون على هللا ورسوله وعلى سلف األمة وعلى 
العقول والفطر وما نصبه هللا من األدلة العقلية والرباهني اليقينية والكذب قرين الشرك كما قرن هللا 

َر ُمْشرِِكنَي ِبهِ َواْجَتِنُبوا قـَْوَل ال}: بينهما يف غري موضع كقوله تعاىل  [ .14,  17احل ]{ زُّوِر ُحنَـَفاَء ّلِِلَِّ َغيـْ

(1/7710) 

 
 

َيا وََكَذِلَك جنَْ }وقال  نـْ { ِزي اْلُمْفرَتِينَ ِإنَّ الَِّذيَن اختََُّذوا اْلِعْجَل َسيَـَناهُلُْم َغَضٌب ِمْن َرهبِ ِْم َوبِذلٌَّة يف احْلََياِة الدُّ
 [ .755األعراف]

ُقْلَنا هَ  َويـَْومَ }وقال  ُتْم تـَْزُعُموَن َونـََزْعَنا ِمْن ُكلِ  أُمٍَّة َشِهيداً فـَ يَـُقوُل أَْيَن ُشرََكاِئَي الَِّذيَن ُكنـْ اُتوا يـَُناِديِهْم فـَ
ُهْم ما َكانُوا يـَْفتَـُرونَ   [ .10-15القصص]{ بـُْرَهاَنُكْم فـََعِلُموا َأنَّ احْلَقَّ ّلِِلَِّ َوَضلَّ َعنـْ

مْثَ َواْلبَـْغَي ِبَغرْيِ احْلَقِ  َوَأْن ُتْشرُِكوا ابِ ُقْل ِإمنََّ }وقوله  َها َوَما َبَطَن َواأْلِ ّلِلَِّ َما مَلْ ا َحرََّم َريبِ َ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـْ
 [ .11األعراف]{ يـُنَـزِ ْل ِبِه ُسْلطَا اً َوَأْن تـَُقوُلوا َعَلى اّلِلَِّ َما ال تـَْعَلُمونَ 

 ".عدلت شهادة الزور اإلشراك ابهلل مرتني أو ثالاث: " وقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص



(1/7715) 

 
 

أن هؤالء املعارضني للوحي آبرائهم ومعقوالهتم ال ميكنهم أن يقولوا كل واحد من : الوجه اخلامس واملائة
ن يفهم الدليلني املتعارضني يقيين وأهنما قد تعارضا على وجه ال ميكن اجلمع بينهما فإن هذا ال يقوله م

ما يقول ولكن هناية ما يقولون إن األدلة الشرعية ال تفيد اليقني وأن ما  اقضها من األدلة البدعية اليت 
يسموهنا هم العقليات تفيد اليقني فينفون إفادة اليقني عن كالم هللا ورسوله ويثبتونه ملا  اقضه من أدلتهم 

زم قوهلم ال حمالة اإلحلاد والنفاق واإلعراض عما جاء املبتدعة اليت يدعون أهنا براهني قطعية وهلذا كان ال
َومَهَّْت ُكلُّ أُمٍَّة ِبَرُسوهِلِْم لَِيْأُخُذوُه َوَجاَدُلوا اِبْلَباِطِل }به الرسول وهذه حال الذين ذكرهم هللا يف قوله 
وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِ  َنيبٍ  َعُدو اً }وقوله [ . 5غافر]{ لُِيْدِحُضوا ِبِه احْلَقَّ فََأَخْذتـُُهْم َفَكْيَف َكاَن ِعَقابِ 

َفَذْرُهْم َوَما َشَياِطنَي اأِلْنِس َواجلِْنِ  يُوِحي بـَْعُضُهْم ِإىَل بـَْعٍض زُْخُرَف اْلَقْوِل ُغُروراً َوَلْو َشاَء رَبَُّك َما فـََعُلوُه 
 [ .775األنعام]{ يـَْفتَـُرونَ 
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وال حيت  عليهم مبا هم مكذبون به وال مبا يزعمون أن العقل الصريح  فجنس هؤالء هم املكذبون للرسل
عارضه ولكن املقصود تعريف حال هؤالء وأن طريقتهم مشتقة من طريقة املكذبني للرسل وأما طريق 

 :الرد عليهم فألتباع الرسول وأنصاره فيه مسالك
 بيان فساد ما ادعوه معارضا للنصوص من عقلياهتم: األول
بيان أن ما جاء به الرسول من اإلثبات معلوم ابلضرورة من دينه كما هو معلوم ابألدلة اليقينية : الثاين

 فال ميكن مع تصديق الرسول خمالفة ذلك
بيان أن املعقول الصريح يوافق ما جاء به الرسول ال يعارضه وبيان أن ذلك معلوم بضرورة : الثالث

عارضني للوحي فإهنم يدلون ابلعقل والعقل الصبيح من العقل اترة وبنظره اترة وهذا أقطع حلجة امل
 .أقوى األدلة على بطالن قوهلم

أن هذه املعقوالت اليت عارضوا هبا الوحي هلا معقوالت تعارضها هي أقوى منها : الوجه السادس واملائة
ا كون ومقدماهتا أصح من مقدماهتا فيجب تقدميها عليها لو قدر تعارضهما وال ميكن هؤالء أن يدفعو 

 النصوص من جانب هذه



(1/7711) 

 
 

املعقوالت وحينئذ فمعقول تشهد له النصوص أوىل ابلصبة والقبول من معقول تدفعه النصوص فنبن 
ندفع معقوالهتم هبذه املعقوالت اترة وابلنصوص اترة وهبما اترة وال ميكنهم القدح يف هذه املعقوالت إال 

رد هذه املعقوالت والنصوص بتلك وهذا قاطع ملن تدبره مبقدمات يردها النص وهذا العقل فكيف ت
واعترب ذلك ابملعقوالت اليت أقامها املعطلة على نفي علو هللا على خلقه ومباينته للعامل واملعقوالت اليت 
أقامها أهل اإلثبات على ضد قوهلم يتبني لك ما بينهما من التفاوت وتسلم نصوص الوحي عن املعارض 

عطلة تقدح يف مقدمات هذه املعقوالت الدالة على اإلثبات ولكن القدح فيها من وحنن نعلم أن امل
جنس القدح يف الضرورايت والبديهيات وال ينفعهم كون طائفة من العقالء منكرين هلا والضرورايت ال 
ينكرها أحد فإن هذا ينتقض عليهم فكل طائفة من طوائف بين لدم قالوا ما خيالف ضرورة العقل مع  

أكثر من هؤالء النفاة وكل طائفة تشهد على األخرى أهنا خالفت ضرورة العقل فيشهد أصباب  كوهنم
 :العقل والسمع على النفاة أهنم كما خالفوا صبيح النقل خالفوا صريح العقل وسيشهدون على ذلك
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َوقَاُلوا }وقال املعارضون للوحي [ . 1,  74العادايت]{ ِإَذا بـُْعِثَر َما يف اْلُقُبوِر َوُحصِ َل َما يف الصُُّدورِ }

 [ .74امللك]{ َلْو ُكنَّا َنْسَمُع َأْو نـَْعِقُل َما ُكنَّا يف َأْصَباِب السَِّعريِ 
أن كل عاقل يعلم ابلضرورة أن من خاطب الناس يف علم من أنواع العلوم من : الوجه السابع املائة

لك بكالم ذكر أنه بني هلم فيه حقيقة ذلك العلم وأوضح الطب أو احلساب أو النبو أو اهليئة أو غري ذ
مشكالته وبني غوامضه ومل حيوجهم بعده إىل كتاب سواه ومل يكن يف ذلك الكتاب بيان ذلك العلم وال 
معرفة ذلك املطلوب بل كانت داللة الكتاب على نقيض ذلك العلم أكمل وعلى خالفه أدل أو كان 

دل عليه ذلك الكتاب كان هذا املصنف مفرطا يف اجلهل والضالل العقل الصريح يدل على خالف ما 
أو يف املكر واالحتيال أو يف الكذب واحملال فكيف بكتاب مل ينزل من السماء كتاب أهدى منه 

خضعت له الرقاب وسجدت له عقول ذوي األلباب وشهدت العقول والفطر أبن مثله ليس من كالم 
املتكلم به على األ ام وأنه نور البصائر من عماها وجالء البشر وأن فضله على كل كالم كفضل 

 القلوب من صداها وشفاء الصدور من أدوائها وجواها فهو حياها الذي
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به حباها ونورها الذي انقشعت به عنها ظلماؤها وغذاؤها الذي به قوام قوهتا ودواؤها الذي به حفظ 
اْجَتَمَعِت اأِلْنُس َواجلِْنُّ َعَلى ... } : لشمس ضياء ونورا فلوصبتها وهو الربهان الذي زاد على برهان ا

 [ .11اإلسراء]{ َأْن َيَُْتوا مبِْثِل َهَذا اْلُقْرلِن ال َيَُْتوَن مبِْثِلِه َوَلْو َكاَن بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض َظِهرياً 
لعب والفصل ليس ابهلزل فيه نبأ ما كان قبلنا وخرب ما يكون بعد ا وحكم ما بيننا وهو اجلد ليس ابل

وهو حبل هللا املتني ونوره املبني والذكر احلكيم والصراط املستقيم والنبأ العظيم وهو الذي ال تزيغ به 
األهواء وال تلتبس به األلسن وال يعوج فيقوم وال يزيغ فيتشعب وال ختلق هبجته على كثرة الرتداد بل ال 

وحالوة من تركه من جبار قصمه هللا ومن ابتغى اهلدى يف غريه  يزداد على تتابع التالوة إال هبجة وطالوة
أضله هللا ومن أعرض عنه أو عارضه بعقله أو رأيه أو سياسته أو خياله فالضالل منتهاه والنار منقلبه 

 ومثواه واخلذالن قرينه
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خاصم به والشقاء صاحبه وخدينه من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن حاكم به أفلح ومن 
استظهر أبقوى احلج  ومن استنصر به فهو مؤيد ومنصور ومن عدل عنه فهو خمذول ومثبور فبغاه 

هؤالء النفاة املعطلة عوجا وجعلوا دون االهتداء به اباب مرجتا وعزلوه عن إفادة العلم واليقني وقالوا قد 
اإلهلية وال أفاد علما وال يقينا يف  عارض ما أثبتته العقول والرباهني وقالوا مل يدل على احلق يف األمور

هذه املطالب العلية بل داللته ظاهرة يف نقيض الصواب مفهمة لنقيض ما يقوله أولو العقول واأللباب 
فالواجب أن حنرتمه ابإلمساك والتفويض أو نسلط عليه التأويل إن أفهم اخلالف والضد والنقيض فإن 

 ننا واملقبول أنه إذا تعارض العقل والنقل قدمنا املعقولعجز ا عن ذلك أتينا ابلقانون املشهور بي
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 .على املنقول فهذا حقيقة قول هؤالء النفاة املعطلني يف كالم رب العاملني وكالم رسوله األمني
أن هذا يتضمن الصد عن لايت هللا وبغيها عوجا وقد ذم هللا سببانه من فعل : الوجه الثامن واملائة



َزْلَناُه ِإلَْيَك لُِتْخرَِج النَّاَس ِمَن الظُُّلَماِت ِإىَل النُّوِر إبِِْذِن }أبليم العقاب فقال ذلك وتوعده  الر ِكَتاٌب أَنـْ
اٍب رِيَن ِمْن َعذَ َرهبِ ِْم ِإىَل ِصَراِط اْلَعزِيِز احْلَِميِد اّلِلَِّ الَِّذي َلُه َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأَلْرِض َوَوْيٌل لِْلَكافِ 
ُغونـََها ِعَوج َيا َعَلى اآلِخَرِة َوَيُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اّلِلَِّ َويـَبـْ نـْ اً ُأولَِئَك يف َشِديٍد الَِّذيَن َيْسَتِببُّوَن احْلََياَة الدُّ

تَـَرى َعَلى اّلِلَِّ َكِذابً ُأولَِئَك يـُْعَرضُ }وقال [ . 7-1إبراهيم]{ َضالٍل بَِعيدٍ  وَن َعَلى َرهبِ ِْم َوَمْن َأْظَلُم ممَِّن افـْ
وَن َعْن َسِبيِل اّلِلَِّ َويـَُقوُل اأَلْشَهاُد َهُؤالِء الَِّذيَن َكَذبُوا َعَلى َرهبِ ِْم َأال َلْعَنُة اّلِلَِّ َعَلى الظَّاِلِمنَي الَِّذيَن َيُصدُّ 

ُغونـََها ِعَوجاً َوُهْم اِبآلِخَرِة ُهْم َكاِفُرونَ   [ .71,  71هود]{ َويـَبـْ
ارضون للوحي بعقوهلم عمعوا بني األمور الثالثة الكذب على هللا والصد عن سبيل هللا وبغيها وهؤالء املع

عوجا أما الكذب على هللا فإهنم نفوا عنه ما أثبته لنفسه من صفات الكمال ووصفوه مبا مل يصف به 
 نفسه وأما صدهم عن سبيله وبغيها عوجا فإهنم أفهموا الناس بل
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ن كالم هللا ورسوله ظواهر لفظية ال تفيد علما وال يقينا وأن العقول عارضتها فيجب تقدمي صرحوا هلم أب
العقول عليها وأي عوج أعظم من عوج خمالفة العقل الصريح وقد وصف هللا كتابه أبنه غري ذي عوج وال 

 .ريب أن هللا هو الصادق يف ذلك وأهنم هم الكاذبون
 واحد فما وجه انتصاب عوجا قيل فيه وجوه فإن قلت يبغوهنا متعدي إىل مفعول

 .أنه نصب على احلال أي يطلبوهنا ذات عوج ال يطلبوهنا مستقيمة واملعىن يطلبون هلا العوج: أحدها
أن عوجا مفعول يبغوهنا على تقدير حذف الالم أي يطلبون هلا عوجا يرموهنا به ويصفوهنا به : الثاين

ىن يعوجوهنا فيكون عوجا منصواب على املصدر ودل فعل البغي وأحسن منهما أن تضمن يبغوهنا إما مع
 .على طلب ذلك وابتغائه

وأما معىن يسوموهنا ويؤولوهنا وعلى كل تقدير فسبيل هللا هداه وكتابه اهلادي للطريق األقوم والسبيل 
عقول األقصد فمن زعم أن يف العقل ما يعارضه فقد بغاه عوجا ودعا إىل الصد عنه ومن له خربة ابمل

الصبيح يعلم أن العوج يف كالم هؤالء املعوجني الذين هم عن الصراط  اكبون وعن سبيل الرشد 
 حائدون وعن لايت هللا بعيدون وابلباطل

(1/7701) 

 
 



والقضااي الكاذبة يصدقون ويف ضالهلم يعمهون ويف ريبهم يرتددون وهم للعقل الصريح والسمع 
َا حَنُْن ُمْصِلُبوَن َأال ِإنَـُّهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن َوِإَذا ِقيَل هلَُ }: الصبيح خمالفون ْم ال تـُْفِسُدوا يف اأَلْرِض قَاُلوا ِإمنَّ

نَـُّهْم ُهُم َوَلِكْن ال َيْشُعُروَن َوِإَذا ِقيَل هَلُْم لِمُنوا َكَما لَمَن النَّاُس قَاُلوا أَنـُْؤِمُن َكَما لَمَن السَُّفَهاُء َأال إِ 
َا َلِكْن ال يـَْعَلُموَن َوِإَذا َلُقوا الَِّذيَن لَمُنوا قَالُوا لَمنَّا َوِإَذا َخَلْوا ِإىَل َشَياِطيِنِهْم قَاُلوا ِإ اَّ مَ السَُّفَهاُء وَ  َعُكْم ِإمنَّ

ُ َيْستَـْهِزُئ هِبِْم َومَيُدُُّهْم يف طُْغَياهِنِْم يـَْعَمُهونَ   [ .77-75البقرة]{ حَنُْن ُمْستَـْهزُِئوَن اّلِلَّ
أن الرسل صلوات هللا وسالمه عليهم مل يسكتوا عن الكالم يف هذا الباب بل : جه التاسع واملائةالو 

تكلموا فيه بغاية اإلثبات املناقض ملا عليه اجلهمية املعطلة وعند اجلهمية أن الساكت عنه خري من 
نه تنزيها خري من املتكلم فيه ابإلثبات املناقض لتعطيلهم واملتكلم فيه ابلنفي والتعطيل الذي يسمو 

الساكت عنه فجعلوا املتكلم فيه ابإلثبات لخر املراتب وهو أحسنها وال ريب أن هذا يستلزم غاية 
القدح يف الرسل والتنقص هلم ونسبتهم إىل القبيح ووصفهم خبالف ما وصفهم هللا به ومضمون هذا أهنم 

وهم وعرضوهم للجهل املركب ولو مل يهدوا اخللق ومل يعلموهم احلق بل لبسوا عليهم ودلسوا وأضل
 تركوهم يف جهلهم البسيط لكان خريا

(1/7700) 

 
 

هلم بل تركوهم يف حرية مذبذبني ال يعرفون احلق من الباطل وال اهلدى من الضالل فعند هؤالء الضالني  
يكون   كالم األنبياء ال يشفي عليال وال يروي غليال وال يبني احلق من الباطل وال اهلدى من الضالل بل

كالم من تسفسط يف العقليات وتقرمط يف السمعيات وهو كخيط السبار واملشعوذ خيرجه اترة أمحر 
واترة أبيض واترة أسود أهدى سبيال من نصوص الوحي فإن نصوص الوحي عند هؤالء أضلت اخللق 

اجتهاد وأفسدت عقوهلم وعرضتهم العتقاد الباطل ومن راعى حرمة النصوص منهم قال فائدة إنزاهلا 
أهل العلم يف صرفها عن مقتضاها وحقائقها ابألدلة املعارضة هلا حىت تنال النفوس كل االجتهاد وتنهض 

إىل التفكر واالستدالل ابألدلة العقلية املعارضة هلا املوصلة إىل احلق فبقيقة األمر عند املعطلة أن 
اهره يدل على الباطل ويفهم منه الضالل الرسل خاطبوا اخللق مبا ال يبني احلق وال ينال منه اهلدى بل ظ

 ليكون انتفاع اخللق خبطاب الرسول اجتهادهم يف رد

(1/7705) 

 
 



ما أظهرته الرسل وأفهمته اخللق ليصلوا برده إىل معرفة احلق الذي استنبطوه بعقوهلم ومل حيتاجوا فيه إىل 
 معناه ابلتأويل اللفظي وحينئذ فنقول يفالرسل بل احتاجوا فيه إىل رد ما جاءوا به ابلقانون العقلي أو رد 

إن مثل ما جاءت به الرسل عند النفاة واملعطلة مثل من ارسل مع احلاج أدالء : الوجه العاشر بعد املائة
يدلوهنم يف طريق مكة وأوصى األدالء أبن خياطبوهم خبطاب يدهلم على غري الطريق ليكون ذلك 

وا الطريق بنظرهم واستدالهلم ال أبولئك األدلة وحينئذ يردون اخلطاب سببا لنظرهم واستدالهلم حىت يعرف
ما فهموا من كالم األدلة وخطاهبم وجيتهدون يف نفي داللته وإبطال مفهومه ومقتضاه ومن املعلوم أن 
خلقا كثريا ال يتبعون إال األدالء الذين يدعون أهنم أخرب ابلطريق منهم وأن والة األمور قلدوهم داللة 

ريفهم الطريق وإن درك ذلك عليهم والطائفة اليت ظنت أن األدالء مل يريدوا بكالمهم الداللة احلاج وتع
 واإلرشاد إىل
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سبيل الرشاد صار كل منهم يستدل بنظره واجتهاده فاختلفوا يف الطرق وتشتتوا فمنهم من سلك طرقا 
أرض مسبعبه فأهلكتهم وطائفة أخرى غري طرق مكة فأفضت هبم إىل مفاوز معطشه وأودية مهلكة و 

أخرى شكوا وحاروا فال مع األدالء سلكوا فأدركوا املقصود وال لطرق املخالفني لألدالء اتبعوا بل وقفوا 
مواقف التائهني احلائرين حىت هلكوا يف أمكنتهم أيضا جوعا وعطشا كما هلك أرابب تلك الطرق فلم 

اختصموا فيما بينهم فصاروا حزبني حزاب يقولون  ينجوا من املكروه ومل يظفروا ابملطلوب ولخرون
الصواب مع األدالء فإهنم أهل هذا الشأن الذي نصبوا له دون غريهم وحزاب يقولون بل الصواب مع 
هؤالء الذين يقولون إهنم أخرب وأصدق وكالمهم يف األدلة أبني وأصدق فاقتتل الفريقان وطال بينهم 

ال وشهد لخرون الوقعة فوقفوا بني هؤالء وهؤالء وخذلوا الفريقني اخلصام واجلدال وانتشر القيل والق
ومل يتبيزوا إىل واحدة من الطائفتني فهلك احلجي  وكثر الضجي  وعظم البكاء والنشي  واضطربت 
اآلراء وعصفت األهواء وصار حاهلم كبال قوم سفر نزلوا يف ليلة ظلماء فهجم عليهم عدو وهم نيام 

 فقاموا يف ظلمة

(1/7701) 

 
 



الليل على وجوههم هاربني ال يهتدون سبيال وال يتبعون دليال وهذا كله إمنا نشأ من قول السلطان 
لألدالء خاطبوا الناس مبا يدهلم على غري الطريق ليجتهدوا بعقوهلم ونظرهم يف معرفة الطريق فهل يكون 

أراد هبم ما يريده الراعي  من فعل هذا ابحلجي  قد هداهم السبيل أو أرشدهم إىل اتباع الدليل أو
اي قوم لقد أبلغتكم رساالت ريب }املشفق على رعيته الناصح هلم وهل هذا مطابق لقول الدليل 

[ 65األعراف]{ َريبِ  َوأَْنَصُح َلُكْم َوَأْعَلُم ِمَن اّلِلَِّ َما ال تـَْعَلُمونَ }وقوله [ 11األعراف]{ ونصبت لكم
فأين النصح واألمانة على قول املعطلني النفاة فإذا [ 61األعراف]{ ٌح َأِمنيٌ َريبِ  َوَأ َا َلُكْم  َاصِ }وقوله 

قال هذا الدليل إمنا قصدت بذلك أن جيتهد احلاج يف معرفة الطريق بعقوهلم وحبثهم ونظرهم وال يستدلوا 
 بكالمي فهل يكون هذا دليال أم قاطع طريق فهذا مثال ما يقوله هؤالء

(1/7701) 

 
 

ة يف رسل هللا الذين أرسلهم هللا سببانه إىل اخللق ليعلموهم ويهدوهم ويدعوهم إىل هللا وإىل املعطلة النفا
السبيل املوصلة إليه فجعل هؤالء املعطلة اجلهاد يف إفساد سبيل هللا جهادا يف سبيله واالجتهاد يف رد 

ظهار نوره واحلرص على أن ما جاءت به رسله اجتهادا يف اإلميان به والسعي يف إطفاء نور هللا سعيا يف إ
ال يصدق كالمه وال تقبل شهادته وال تتبع داللته حرصا على أن تكون كلمة احلق هي العليا واملبالغة يف 
طريق أهل اإلشراك والتعطيل مبالغة يف طريق التوحيد املوصلة إىل سواء السبيل فقلبوا احلقائق وأفسدوا 

ا يعرف حقيقة هذا املثل ومطابقته للواقع من ضرب يف الطرائق وأضلوا اخلالئق وعطلوا اخلالق وإمن
الكتاب والسنة بسهم وحصل منها على نصيب وافر واطلع على حقيقة أقوال املعطلني النفاة يف 

دالئلهم ومسائلهم ونظر إىل غايتها من خالل كلماهتم ومن البلية العظمى أن كثريا ممن هلم علم وفقه 
مة وقد ضرب يف العلم والدين بسهم قد التبس عليه كثري من كالمهم وعبادة وزهد ولسان صدق يف العا

فقبله معتقدا أنه حق وأن أصبابه حمققون فسمع كالم هللا وكالم رسوله وكالم أهل العلم واإلميان وكالم 
هؤالء وغريهم من أهل اإلحلاد فيؤمن هبذا وهذا إميا ا جممال ويصدق الطائفتني وال يدخل يف حتقيق طريق 

 ء وال هؤالء فإذا مسع القرلن واحلديث قال هذا كالم هللاهؤال

(1/7701) 

 
 



وكالم رسوله وإذا مسع كالم املالحدة واملعطلة الذين حسن ظنه هبم قال هذا كالم العارفني احملققني 
والنظار أصباب العقول والرباهني وإذا مسع كالم االحتادية املالحدة الذين هم أكفر طوائف بين لدم 

ذا كالم أولياء هللا أو كالم خامت األولياء ومرتبتنا تقصر عن فهمه فضال عن االعرتاض عليه قال ه
وابجلملة فلرسول هللا أتباع خاصة وعامة وملسيلمة الكذاب أتباع خاصة وعامة وهللا تعاىل جعل للهدى 

 .أئمة وأتباعا إىل لخر الدهر وللضالل أئمة وأتباعا إىل لخر الدهر
إن لوازم هذا القول معلومة البطالن ابلضرورة من دين اإلسالم وهي من : شر بعد املائةالوجه احلادي ع

أعظم الكفر واإلحلاد وبطالن الالزم يستلزم بطالن ملزومه فإن من لوازمه أن ال يستفاد من خرب الرسول 
 .عن هللا يف هذا الباب علم وال هدى وال بيان للبق يف نفسه

 .مضمو ا لضد ذلك ظاهره وحقيقتهومن لوازمه أن يكون كالمه 
 .ومن لوازمه القدح يف علمه ومعرفته أو يف فصاحته وبيانه أو يف نصبه وإرادته كما تقدم تقريره مرارا

ومن لوازمه أن يكون أشرف . ومن لوازمه أن يكون املعطلة النفاة أعلم ابهلل منه أو أفصح أو انصح
 الكتب وأشرف الرسل قد

(1/7754) 

 
 

ا الباب غاية التقصري بل أفرط يف التجسيم والتشبيه غاية اإلفراط وتنوع فيه غاية التنوع قصر يف هذ
فمرة يقول أين ومرة يقر عليها ملن سأله وال ينكرها ومرة يشري إبصبعه ومرة يضع يده على عينه وأذنه 

واهلرولة ومرة  حني خيرب عن مسع الرب وبصره ومرة يصفه ابلنزول واجمليء واإلتيان واالنطالق واملشي
يثبت له الوجه والعني واليد واإلصبع والقدم والرجل والضبك والفرح والرضى والغضب والكالم 

والتكليم والنداء ابلصوت واملناجاة ورؤية أهل اجلنة له مواجهة عيا ا ابألبصار من فوقهم وحماضرته هلم 
وسالمه عليهم سالما حقيقيا قوال من  حماضرة ورفع احلجب بينه وبينهم وجتليه هلم واستدعائهم لزايرته

رب رحيم واستماعه وأذنه حلسن الصوت إذا تال كالمه وخلقه ما شاء بيده وكتابة كالمه بيده ويصفه 
 ابإلرادة واملشيئة والقوة والقدرة

(1/7757) 

 
 



واحلياة واحلياء وقبض السماوات وطيها بيده واألرض بيده األخرى ووضعه السماوات على إصبع 
رض على إصبع واجلبال على إصبع والشجر على إصبع وأضعاف ذلك مما إذا مسعه املعطلة سببوا واأل

هللا ونزهوه جبودا وإنكارا ال إميا ا وتصديقا فما ضبك منه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص تعجبا وتصديقا لقائله يعبس 
ه ابلكفر والضالل وما أوحى بتبليغه إىل منه هؤالء إنكارا وتكذيبا وما شهد لقائله بباإلميان شهد هؤالء ل

األمة وإظهاره يوصي هؤالء بكتمانه وإخفائه وما أطلقه على ربه لئال يطلق عليه ضده ونقيضه يطلق 
هؤالء عليه ضده ونقيضه لئال يطلق هو عليه وما نزه ربه عنه من العيوب النقائض ميسكون عن تنزيهه 

يف تنزيهه عن ما وصف به نفسه فرتاهم يبالغون أعظم املبالغة يف  عنه وإن اعتقدوا أنه منزه عنه ويبالغون
تنزيهه عن علوه على خلقه واستوائه على عرشه وتكلمه ابلقرلن حقيقة وإثبات الوجه واليد والعني له 
ماال يبالغون مثله وال قريبا منه يف تنزيهه عن الظلم والعيب والفعل ال حلكمة والتكلم مبا ظاهره ضالل 

وتراهم إذا أثبتوا أثبتوا جممال ال تعرفه القلوب وال متيز بينه وبني العدم وإذا نفوا نفوا مفصال نفيا وحمال 
يتضمن تعطيل ما أثبته الرسول حقيقة فهذا وأضعافه وأضعاف أضعافه من لوازم قول املعطلة ومن 

 لوازمه أن القلوب ال حتبه وال تريده وال تبته  به

(1/7755) 

 
 

ه وال تلتذ ابلنظر إىل وجهه الكرمي يف دار النعيم كما صرحوا بذلك وقالوا هذا كله إمنا وال تشتاق إلي
يصح تعلقه ابحملدث ال ابلقدمي قالوا وإرادته وحمبته حمال ألن اإلرادة إمنا تتعلق ابملعدوم ال ابملوجود 

ومن لوازمه أعظم العقوق . واحملبة إمنا تكون ملناسبة بني احملب واحملبوب وال مناسبة بني القدمي واحملدث
ألبيهم لدم فإن من خصائصه أن هللا خلقه بيده فقالوا إمنا خلقه بقدرته فلم جيعلوا له مزية على إبليس 

 .يف خلقه
ومن لوازمه بل صرحوا به جبدهم حقيقة خلة إبراهيم وقالوا هي حاجته وفاقته وفقره إىل هللا فلم يثبتوا 

 .إذ كل أحد فقري إليه يف كل نفس وطرفة عنيله بذلك مزية على أحد من اخللق 
ومن لوازمه بل صرحوا به أن هللا مل يكلم موسى تكليما وإمنا خلق كالما يف اهلواء أمسعه إايه فكلمه يف 

 .الريح ال أنه أمسعه كالمه الذي هو صفة من صفاته قائم بذاته ال يصدق اجلهمي هبذا أبدا
يعرج به إىل هللا حقيقة ومل يدن من ربه حىت كان منه قاب قوسني  ومن لوازمه بل صرحوا به أن الرسول مل

أو أدىن ومل يرفع من عند موسى إىل عند ربه مرارا يسأل التخفيف ألمته فإن من وإىل عندهم يف حق هللا 



 .حمال فإهنا تستلزم املكان ابتداء وانتهاء
 ومن لوازمه أن هللا سببانه مل يفعل شيئا وال يفعل شيئا

(1/7751) 

 
 

البتة فإن الفعل عندهم عني املفعول وهو غري قائم ابلرب تعاىل فلم يقم به عندهم فعل أصال ومسوه 
فاعال من غري فعل يقوم به كما مسوه مريدا من غري إرادة تقوم به ومسوه متكلما من غري كالم يقوم به 

حيث قال العلم هو املعلوم كما  ومساه زعيمهم املستأخر عند هللا وعند عباده عاملا من غري علم يقوم به
 .قالوا الفعل هو املفعول

ومن لوازمه أنه ال يسمع وال يبصر وال يرضى وال يغضب وال حيب وال يبغض فإن ذلك من مقولة أن 
ينفعل وهذه املقولة ال تتعلق به وهي يف حقه حمال كما نفوا علوه على خلقه واستواءه على عرشه لكون 

عليه حمال ونفوا كالمه وحياته وقدرته ومشيئته وإرادته وسائر صفاته ألهنا من  ذلك من مقولة األين وهي
مقولة العرض وهي ممتنعة عليه كما نفوا استوائه على عرشه ألنه من مقولة الوضع املستبيل ثبوهتا له 

ا وابهلل ولوازم قوهلم أضعاف أضعاف ما ذكر اه وإمنا أشر ا إىل بعضها إشارة يتفطن هبا اللبيب ملا وراءه
 .التوفيق

أن الرسول إذا مل يبني للناس أصول إمياهنم وال عرفهم علما يهتدون به يف : الوجه الثاين عشر بعد املائة
 أعظم أمور الدين وأصل مقاصد الدعوة النبوية وأجل ما خلق اخللق له وأفضل ما أدركوه

(1/7750) 

 
 

ته وأفعاله وما جيب له وميتنع عليه بل إمنا يبني هلم وحصلوه وظفروا به وهو معرفة هللا ومعرفة أمسائه وصفا
 األمور العملية كانت رسالته مقصورة على أدىن املقصودين فإن الرسالة هلا مقصودان عظيمان

 .تعريف العباد رهبم ومعبودهم مبا هو عليه من األمساء والصفات: أحدمها
قد بني لألمة أجل املقصودين وأفضلهما كانت حمبته وطاعته والتقرب إليه فإذا مل يكن الرسول : والثاين

رسالته قاصرة جدا فكيف إذا أخربهم فيه مبا حتيله عقوهلم وأذهاهنم وإذا كان النفاة املعطلة قد بينوا 
ذلك بيا ا مفصال جيب على كل أحد اعتقاده فبينئذ ما أتوا به أفضل مما جاء به الرسول يف القسمني 

ثبات ابطل فما جاؤوا به من ذلك خري عندهم مما جاء به الرسول من فإن النفي عندهم هو احلق واإل



هذا الوجه ومن جهة أن العلم أشرف من العمل ومن املعلوم أن النفاة املعطلة ليس فيهم أحد من أئمة 
اإلسالم ومن هلم يف األمة لسان صدق وإمنا أئمتهم الكبار القرامطة والباطنية واإلمساعيلية والنصريية 

 م من مالحدة الفالسفة كابن سينا والفارايب وأمثاهلما ومالحدة املتصوفة القائلني بوحدة الوجودوأمثاهل

(1/7755) 

 
 

كابن سبعني وصاحب الفصوص وصاحب نظم السلوك وأمثاهلم مث من أئمتهم من هو أمثل من هؤالء  
م النظام وبشر املريسي كأئمة اجلهمية كاجلهم ابن صفوان واجلعد بن درهم وأيب اهلذيل العالف وإبراهي

ومثامة بن أشرس وأمثال هؤالء ممن هم من أجهل اخللق مبا بعث هللا به رسوله فيا للعقول واي للعجب 
أيكون ما أتى به هؤالء من التعطيل والنفي أكمل مما أتى به موسى بن عمران ودمحم بن عبد هللا خامت 

هم فإن الرسل عند النفاة مل يبينوا أفضل العلم الرسل وإخواهنما من املرسلني صلوات هللا وسالمه علي
واملعرفة وإمنا هم الذين بينوا ذلك ودالئله أتصيال وتفصيال وقد صرح مالحدة هؤالء أبن الرسل راموا 

 إفادة

(1/7756) 

 
 

ما بينوا هؤالء املالحدة كما قال ابن سبعني يف خطبة كتابه أما بعد فإين قد عزمت على إفشاء السر 
إليه هرامسة الدهور األولية ورامت إفادته اهلداية النبوية ويقول صاحب الفصوص أن الرسل  الذي رمز

يستفيدون معرفة ذلك من مشكاة خامت األولياء وأن هذا اخلامت َيخذ العلم من املعدن الذي َيخذ منه 
ئفة من امللك الذي يوحى به إىل الرسول فهو أعلى إسنادا من الرسول وأقرب تلقيا على قوله وطا

الفالسفة تقول إن الفيلسوف أفضل من النيب وأكمل منه بناء على هذا األصل امللعون ومن مل يصل إىل 
هذا الذي هو غاية حتقيقهم من أهل التعطيل والتجهيم ومبتدعة املتصوفني فقد شاركهم يف األصل 

 .وقامسهم يف الربح والثمرة وهللا املوفق

(1/7751) 

 
 



إن أقوال هؤالء النفاة املعطلة متناقضة خمتلفة وذلك يدل على بطالهنا : املائة الوجه الثالث عشر بعد
وأهنا ليست من عند هللا وما جاء به الرسول متسق متفق يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا وهذا 

رْيِ اّلِلَِّ َلَوَجُدوا ِفيِه َأَفال يـََتَدبَـُّروَن اْلُقْرلَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد غَ }يدل على أنه حق يف نفسه قال تعاىل 
 [ .15النساء ]{ اْخِتالفاً َكِثرياً 

وأنت إذا أتملت مقاالت القوم ومعقوالهتم وجدهتا أعظم شيء تناقضا وال جتد أحدا من فضالئهم 
ورؤسائهم أصال إال وهو يقول الشيء ويقول ما خيالفه ويناقضه اترة يف املسألة الواحدة واترة يقول 

 .ضه يف مسألة أخرى من ذلك الكتاب بعينهالقول مث ينق
وأما قوله الشيء وقول نقيضه يف الكتاب اآلخر فمن له فهم واطالع على كتب القوم يعلم ذلك وأما 
اجلاهل املقلد فال تعبأ به وال يسوءك سبه وتكفريه وتضليله فإنه كنباح الكلب فال جتعل للكلب عندك 

يفرح بناحبه وأفرح أنت مبا فضلت به عليه من العلم واإلميان قدرا أن ترد عليه كلما نبح عليك ودعه 
 .واهلدى واجعل اإلعراض عنه من بعض شكر نعمة هللا اليت ساقها إليك وأنعم هبا عليك

ولوال خشية اإلطالة لذكر ا يف هذا املوضع من تناقضهم يف مسائلهم ودالئلهم يف كل مسألة ما يتعجب 
 منه العاقل

(1/7751) 

 
 

به الغافل وأما مناقضة بعضهم بعضا ومعارضة بعضهم بعضا يف األدلة واألحكام فأمر ال خفاء به ويتنبه 
فالواحد منهم متناقض مع نفسه وأصبابه متناقضون فيما بينهم وهم وخصومهم يف هذا الباب أشد 
ْو  أَ }تناقضا ومناقضتهم لنصوص الوحي معلومة وهم متناقضون ملا تعلم صبته بصريح العقل فهم يف 
ِإَذا َأْخَرَج  َكظُُلَماٍت يف حَبٍْر جلُِ يٍ  يـَْغَشاُه َمْوٌج ِمْن فـَْوِقِه َمْوٌج ِمْن فـَْوِقِه َسَباٌب ظُُلَماٌت بـَْعُضَها فـَْوَق بـَْعضٍ 

َوَمْن مَلْ }ولكن ال يرى هذه الظلمات إال من هو يف نور السمع والعقل [ 04النور]{ َيَدُه مَلْ َيَكْد يـََراَها
ُ َلُه نُوراً َفَما َلُه ِمْن نُورٍ جَيْعَ   [04النور]{ ِل اّلِلَّ

أن هؤالء املعارضني بني الوحي والعقل يستلزم قوهلم ثالث مقدمات : الوجه الرابع عشر بعد املائة
 تناقض دعواهم غاية املناقضة

د هللا برسالة ثبوت الرسالة يف نفس األمر على قاعدة أهل امللل وأن الرسول جاء من عن: املقدمة األوىل
 ليس

(1/7751) 



 

 .مقدورا لبشر نيلها ابكتساب وال رايضة وال صناعة من الصنائع
 .أنه جاء هبذا الكالم الذي ادعوا أن العقل عارضه: الثانية
أنه أراد به حقيقته وظاهره فال تتم دعوى املعارضة إال هبذه األمور وحينئذ فإما أن يقر املعارض : الثالثة

فإن أقر هبا مث ادعى املعارضة كان قوله يف غاية وحالة القدح يف املرسل والرسول وإن  هبا أو ينكرها
أنكرها كان الكالم معه يف أصل ثبوت الرسالة واحت  عليه مبا حيت  على منكري النبوات وإن أقر 
ا ابلنبوة على طريقة مالحدة الفالسفة ومن سلك سبيلهم أهنا مكتسبة وأن خاصة النيب قوة ينال هب

العلم وقوة يتصرف فيها يف املعقوالت فيشكلها يف نفسه خياالت ترى وتسمع وهي املسماة ابملالئكة  
كما يقوله شيوخ هؤالء كابن سينا وأتباعه ومل ميكنه أن جيزم أبن النيب عامل مبا يقول معصوم عن اخلطأ فيه 

النيب حقا البتة فكيف يتكلم يف فكيف وهو يقول إن النيب قد يقول ما يعلم خالفه فهو ال يستفيد خبرب 
 املعارضة اليت هي فرع االعرتاف بصبة الدليل ولكن قد

(1/7764) 

 
 

عارضه غريه فيكون مقام هذا مقام منع ال مقام معارضة فإما أن مينع كون النيب عاملا مبا يقول أو كونه 
عمه عليه وإال فمع إقراره جازما معصوما فيه أو كونه جاء بذلك أو كونه أراد به خالف ما دل العقل بز 

بذلك تستبيل املعارضة أن ترجع حقيقتها إىل أن ما جاء به حق وأنه ابطل وهذا عمع بني النقيضني 
فثبت أن هذه الطريقة طريقة ممانعة ال طريقة معارضة وأن دعوى املعارض تستلزم اجلمع بني النقيضني 

متكنه املعارضة ومن مل يعلم أنه جاء بكذا مل فمن مل يعلم أن الرسول معصوم صادق فيما خيرب به كيف 
متكنه املعارضة ومن مل يعلم أنه أراده بكالمه مل متكنه املعارضة ومن علم هذه األمور الثالثة وأقر هبا مل 

 ميكنه املعارضة فبطلت دعوى املعارضة على التقريرين وابهلل التوفيق يوضبه
ن هذه املعقوالت اليت يعارض هؤالء هبا السمع امتنع إن من عرف بطال: الوجه اخلامس عشر بعد املائة

عنده أن حيصل هبا املعارضة المتناع ثبوت املعارضة بني احلق والباطل ومن اعتقد صبتها فاعتقاد 
صبتها عنده ملزوم لبطالن السمع فيلزم من صبتها بطالنه ومتتنع املعارضة أيضا فاملعارضة ممتنعة على 

 .تقدير صبتها وفسادها

(1/7767) 



 

إن جتويز التعارض بني السمع والعقل واإلميان ابهلل ورسوله ال ميكن : الوجه السادس عشر بعد املائة
اجتماعها البتة فإن صبت املعارضة امتنع اإلميان وإن صح اإلميان امتنعت املعارضة فإن اإلميان مبناه 

أنه جاء هبذا الكتاب وعلى أنه أراد على أن الرسول صادق فيما خيرب به عن هللا معصوم يف خربه وعلى 
من األمة أن يثبتوا حقائقه ويفهموه ويتدبروه وال ينفوا حقائق ما أخرب به ويقروا بلفظه فال ميكن وجود 

األميان ابلرسول إال هبذه األصول الثالثة فإذا جوز ا معارضة العقل الصريح ملا جاء له لزم القدح والطعن 
األمرين األولني مناقض لإلميان ابلذات والطعن يف الثالث يستلزم الطعن  فيها أو يف بعضها والطعن يف

فيهما إذ غايته االعرتاف أبنه جاء هبذه األلفاظ ومل جييء حبقائقها ومعانيها وهذا جبد ملا أرسل به 
 حقيقة فثبت أن اإلميان وهذه املعارضة ال جيتمعان أبدا يوضبه

يقال هلؤالء املعارضني للوحي آبرائهم إما أن تردوا هذه النصوص وهو أن : الوجه السابع عشر بعد املائة
وتكذبوها وإما أن تصدقوها وتقبلوها واألول إحلاد وكفر ظاهر وإن قبلتموها فإما أن تعتقدوا أن 

الرسول أراد حقائقها ومعانيها املفهومة منها أوال فإن اعتقدمت أنه اراد حقائقها فإما أن تعتقدوا ثبوت 
 تلك

(1/7765) 

 
 

احلقائق يف نفس األمر وانتفائها أو تشكون يف األمر وال ريب أنه مع اعتقاد ثبوت تلك احلقائق متتنع 
املعارضة وأنه مع الشك متتنع املعارضة فال متكن املعارضة إال على تقدير العلم ابنتفاء تلك احلقائق يف 

ق فإما أن توافقوه يف مراده ومتنعوا نفس األمر وحينئذ فإذا أراد إفهامها فقد أراد إفهام خالف احل
أتويلها مبا خيالف حقائقها ألنه مناقضة ملراده وإما أن توجبوا أتويلها مبا خيرجها عن حقائقها ومعانيها 
املفهومة منها واألول يستلزم اإلقرار على الباطل وإفهام أقبح الكذب وهو الكذب على هللا وامسائه 

لة ومقصودها ابإلبطال فلم يبق إال التأويل وال ميكنكم سلوك وصفاته وهذا يرجع على أصل الرسا
 .طريقه ألنكم تناقضون فيه أقبح التناقض

فإنكم إما تتأولوا اجلميع وليس يف املنتسبني إىل القبلة من جيوز ذلك وال ميكنه وإما تتأولوا البعض دون 
ه ومعناه الظاهر منه وبني ما البعض فيقال لكم ما الفرق بني ما جوزمت أتويله فصرفتموه عن حقيقت

فإن قلتم ما يقوله عمهوركم أن ما عارضه عقلي قاطع أتولناه وما مل يعارضه عقلي ? أقررمتوه على حقيقته



 .قاطع أقرر اه
 قيل لكم فبينئذ ال ميكنكم نفي التأويل عن شيء فإنكم ال ميكنكم نفي عميع املعارضات العقلية

(1/7761) 

 
 

معكم نفي العلم هبا وعدم العلم ال يستلزم عدم املعلوم وأيضا فمعقوالت الناس كما تقدم إذ غاية ما 
ليست على حد واحد فهب أن معقوالتكم ليست تعارض ما أقررمتوه فقد ادعى غريكم أن مقدماتكم 
اليت عارضتم هبا ما أتولتموه ومثلها وأيضا فعدم العلم ابملعارض العقلي القطعي ال يوجب اجلزم مبدلول 

ليل السمعي فإنكم إذا جوزمت على الرسول أن يقول قوال له معىن وهو ال يريده ألن يف العقليات الد
الدقيقة اليت ال ختطر ببال أكثر الناس أو ال ختطر ببال اخللق يف قرون كثرية ما خيالف ذلك جاز أن يريد 

زم عدم املعارض يف نفس مبا أقررمتوه ما خيالف مقتضاه وعدم العلم مبا يعارضه من العقليات ال يستل
 .األمر وهذا مما ال جواب لكم عنه

فإن قلتم نتأول ما ال يعلم ابالضطرار أنه جاء به وأراده وما علم ابالضطرار أنه جاء به وأراد معناه 
 .أقرر اه

قيل لكم فخصومكم من أهل الباطل يقولون لكم فيما أقررمتوه حنن مل نعلم أنه جاء هبذا وال أراد معناه  
قلتم أنتم فيما أتولتموه سواء فدعواكم من جنس دعواهم ال فرق بينهما فما الذي جعل قولكم  كما

أوىل ابلصواب من قوهلم واتباع الرسول وحزبه العاملون مبا جاء به الذين هم خاصته يعلمون ابالضطرار 
اقضة ملا جاء به من دينه أنه جاء مبا خيالف أتويالتكم وأتويالت إخوانكم وتعلمون ابلضرورة أهنا من

 مناقضة ظاهرة وال يدعون عليكم أنكم

(1/7760) 

 
 

تعلمون ذلك فإنكم ال علم لكم مبا جاء به وأنتم من أبعد الناس عنه فإذا قلتم ال نعلم أنه جاء به 
صدقوكم يف ذلك ولكن جهلكم مبا جاء به وإعراضكم عنه ال يوجب مشاركتهم لكم يف هذا اجلهل 

على خلقه واستوائه على عرشه وتكلمه ابلقرلن حقيقة وتكليمه لعبده موسى حقيقة فاملثبتون لعلو هللا 
منه إليه بال واسطة كالما أمسعه إايه وتكليم عباده يف اآلخرة وتكليمه مالئكته وإثبات صفاته ورؤية 
جاء املؤمنني له يف اجلنة من فوقهم عيا ا جهرة أببصارهم يعلمون أن نبيهم جاء بذلك ضرورة كما أنه 



ابلوضوء والغسل من اجلنابة والصالة وصوم رمضان واحل  والزكاة وحترمي الظلم والفواحش فكيف 
تنكرون ذلك لعدم علمكم وملا علم أئمة هؤالء وفضالؤهم أن هذا الزم ال حمالة صرحوا أبنه ال يستفاد 

قلي وال سبيل إىل من السمعيات علم وال يقني إذ هي موقوفة على أمور عشرة ومنها نفي املعارض الع
 .العلم ابنتفائه وهذا أمت ما يكون من عزل الرسول عن موجب رسالته وابهلل التوفيق

أن هؤالء املعرضني عن األدلة السمعية املعارضني هلا إذا فعلوا ذلك مل يبق : الوجه الثامن عشر بعد املائة
ا طريق الكشف وما بدرك ابلرايضة هلم إال طريقان إما طريق النظار وهي األدلة القياسية العقلية وإم

 وصفاء الباطن وكل من هاتني

(1/7765) 

 
 

الطريقتني ابطلة أضعاف حقه وفيها من التناقض واالضطراب والفساد ماال حيصيه إال رب العباد وهلذا 
جتد غاية من سلك الطريق األوىل احلرية والشك وغاية من سلك الطريق الثانية الشطح فغاية أولئك 

صديق ابحلق وغاية هؤالء التصديق ابلباطل وحال أولئك تشبه حال املغضوب عليهم وحال عدم الت
هؤالء تشبه حال الضالني وهناية أولئك التعطيل والنفي وهناية هؤالء اإلحلاد والقول ابلوحدة واالحتاد 

إىل املطلوب  وهلذا ملا وصل حذاقهم يف طريقة النظر إىل لخرها ورأوا غوائلها ولفاهتا ورأوها ال توصل
الصبيح رجعوا إىل طريقة الوحي واآلاثر النبوية كما صرح به الرازي وابن أيب احلديد وأبو حامد وأبو 

 .املعايل وغريهم واعرتفوا يف لخر األمر أن الطرق كلها مسدودة إال طريق الوحي واألثر
ريح العقل ما تقول إذا أن يقال ملن جوز جميء الرسول مبا خيالف ص: الوجه التاسع عشر بعد املائة

أم إىل قبوله ? هل تبادر إىل رده وإنكاره? مسعت كالمه قبل أن تعلم هل يف العقل ما خيالفه أم ال
أم تعلق تصديقه واإلقرار به على ? أم تتوقف فيه وال تصدقه وال تكذبه وال تقبله وال ترده? واعتقاده

فال بد لك من واحد من هذه األمور ? يرده الشرط وتقول أ ا أعتقد موجبه إن مل يكن يف العقل ما
 األربعة فاألول والثالث والرابع مناقض لإلميان ابلرسول مناقضة صرحية والثاين

(1/7766) 

 
 

ال سبيل لك إليه ألنك قد جوزت أن يكون يف صريح العقل ما يناقض ما أخرب به فكيف جتزم مع ذلك 
واألقسام الثالثة مستلزمة لعدم اإلميان وهذا إمنا  بصبته فالقسم اإلمياين قد سددت طريقه على نفسك



 نشأ من جتويز أن يكون يف العقل الصريح ما يناقض ما أخرب به يوضبه
أن كل من مل يقر مبا جاء به الرسول إال بعد أن يقوم على صبته عنده دليل : الوجه العشرون بعد املائة

به قطعا وكان من جنس الذين قال هللا فيهم  منفصل من عقل أو كشف أو منام أو إهلام مل يكن مؤمنا
بل قد يكون هؤالء [ 750األنعام]{ َوِإَذا َجاَءتْـُهْم ليٌَة قَاُلوا َلْن نـُْؤِمَن َحىتَّ نـُْؤَتى ِمْثَل َما ُأويتَ ُرُسُل اّلِلَِّ }

ميان على خريا منهم من وجه فإهنم علقوا اإلميان أبن يؤتوا مسعا مثل ما أوتيه الرسل وهؤالء علقوا اإل
قيام دليل عقلي على صبة ما أخربوا به وإذا كان من فعل هذا ليس مبؤمن ابلرسل فكيف من عارض 

 ما جاءوا به مبعقوله مث قدمه عليه
إن حال هؤالء املعارضني بني الوحي والعقل ضد حال أهل اإلميان : الوجه احلادي والعشرون بعد املائة

 أهلمن كل وجه فإن هللا سببانه أخرب عن 

(1/7761) 

 
 

اإلميان أبهنم كلما مسعوا نصوص الوحي زادهتم إميا ا وفرحا واستبشارا وأن الذين يف قلوهبم مرض وريب 
ُهْم َمْن يـَُقوُل }: يزيدهم رجسا إىل رجسهم ويودون أهنا مل تنزل قال هللا تعاىل َوِإَذا َما أُْنزَِلْت ُسورٌَة َفِمنـْ

ا اً فََأمَّا الَِّذيَن لَمُنوا فـََزاَدتْـُهْم ِإميَا اً َوُهْم َيْستَـْبِشُروَن َوَأمَّا الَِّذيَن يف قـُُلوهِبِْم َمَرٌض أَيُُّكْم زَاَدْتُه َهِذِه ِإميَ 
َزاَدتْـُهْم رِْجساً ِإىَل رِْجِسِهْم َوَماُتوا َوُهْم َكاِفُرونَ  وإذا أردت أن تعرف حقيقة [ . 750,  755التوبة]{ فـَ

قوم ومشائلهم عند استماع لايت الصفات وأخبارها كيف جتدهم ورثة الذين قال احلال فانظر إىل وجوه ال
ُ }: هللا فيهم َوِإَذا َما أُْنزَِلْت ُسورٌَة َنَظَر بـَْعُضُهْم ِإىَل بـَْعٍض َهْل يـََراُكْم ِمْن َأَحٍد مثَّ اْنَصَرُفوا َصَرَف اّلِلَّ

 [ .751بةالتو ]{ قـُُلوبـَُهْم أِبَنَـُّهْم قـَْوٌم ال يـَْفَقُهونَ 
َناُهُم اْلِكَتاَب يـَْفَرُحوَن مبَا أُْنِزَل ِإلَْيكَ }وقال تعاىل   [ .16الرعد]{ َوالَِّذيَن لتـَيـْ

 .وهؤالء يسوءهم ما خيالف قواعدهم الباطلة مما أنزل إليه

(1/7761) 

 
 

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن لَمُنوا اِبّلِلَِّ َوَرُسوِلِه مثَّ ملَْ }وقال تعاىل   [ .75احلجرات]{ يـَْراَتبُوا ِإمنَّ
وهؤالء يف أعظم الريب يف أشرف ما جاء به الرسول ومن جوز أن يكون فيما أخرب به ما يعارضه صريح 
املعقول مل يزل يف ريب من ثبوت ما أخرب به وال يزال بنياهنم لتلك القواعد اليت بنوها مما يعارض ما جاء 



ُ َعِليٌم َحِكيمٌ رِيَبًة يف قـُُلوهِبِْم ِإالَّ }به الرسول  َا أُْنِزَل }: وقال تعاىل{  َأْن تـََقطََّع قـُُلوبـُُهْم َواّلِلَّ َأَفَمْن يـَْعَلُم َأمنَّ
َا يـََتذَكَُّر ُأوُلو اأْلَْلَبابِ   [ .71الرعد]{ ِإلَْيَك ِمْن رَبِ َك احْلَقُّ َكَمْن ُهَو َأْعَمى ِإمنَّ

َويـََرى الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم الَِّذي أُْنِزَل }العقل وقال تعاىل  وهؤالء يرون أن أشرف ما أنزل إليه خيالفه صريح
 [ .6سبأ]{ ِإلَْيَك ِمْن رَبِ َك ُهَو احْلَقَّ َويـَْهِدي ِإىَل ِصَراِط اْلَعزِيِز احْلَِميدِ 

 .وهؤالء يرون أن أشرف ما أنزل إليه وأجله خيالف املعقول ويهدي إىل التشبيه والتجسيم والضالل

(1/7761) 

 
 

إن هؤالء املعارضني للوحي آبرائهم جعلوا كالم هللا ورسوله من الطرق : الوجه الثاين والعشرون بعد املائة
الضعيفة املزيفة اليت ال يتمسك فيها يف العلم واليقني ولعلك تقول إ ا حكينا ذلك عنهم بالزم قوهلم 

 :فامسع حكاية ألفاظهم قال الرازي يف هنايته
 فصل

الطرق الضعيفة وهي أربع فذكر نفي الشيء النتفاء دليله وذكر القياس وذكر اإللزامات مث يف تزييف 
 .قال والرابع هو التمسك ابلسمعيات

وهذا تصريح أبن التمسك بكالم هللا ورسوله من الطرق الضعيفة املزيفة وأخذ يف تقرير ذلك فقال 
ا بواسطة السمع ومنها ما يستبيل حصول منها ما يستبيل حصول العلم هب: املطالب على أقسام ثالثة
 العلم هبا إال من السمع

(1/7714) 

 
 

 ومنها ما يصح حصول العلم هبا من السمع اترة ومن العقل أخرى
قال أما القسم األول فكل ما يتوقف العلم بصبة السمع على العلم بصبته استبال تصبيبه 

 .بكل املعلومات وصدق الرسول ابلسمع مثل العلم بوجود الصانع وكونه خمتارا وعاملا
قال وإما القسم الثاين فهو ترجيح أحد طريف املمكن على اآلخر إذا مل جيده اإلنسان من نفسه ومل يدركه 

بشيء من حواسه فإن جلوس غراب على قلة جبل قاف إذا كان جائز الوجود والعدم مطلقا وليس 
والنفس استبال العلم بوجوده إال من  هناك ما يقتضي وجوب أحد طرفيه أصال وهو غائب عن احلس

 .قول الصادق



(1/7717) 

 
 

وأما القسم الثالث وهو معرفة وجوب الواجبات أو إمكان املمكنات أو اسبتالة املستبيالت اليت ال 
يتوقف العلم بصبة السمع على العلم بوجوهبا وإمكاهنا واستبالتها مثل مسألة الرؤية والصفات 

 .دد أمثلةوالوحدانية وغريها مث ع
مث قال إذا عرفت ذلك فنقول إما أن األدلة السمعية ال جيوز استعماهلا يف األصول يف القسم األول فهو 

 .ظاهر وإال وقع الدور وإما أنه جيب استعماهلا يف القسم الثاين فهو ظاهر كما سلف
در ا قيام الدليل وأما القسم الثالث ففي جواز استعمال األدلة السمعية فيه إشكال وذلك أل ا لو ق

القاطع العقلي على خالف ما أشعر به ظاهر الدليل السمعي فال خالف بني أهل التبقيق أبنه جيب 
أتويل الدليل السمعي ألنه إذا مل ميكن اجلمع بني ظاهر النقل وبني مقتضى الدليل العقلي فإما أن 

 نكذب ابلعقل وإما أن

(1/7715) 

 
 

أن النقل ال ميكن إثباته إال ابلعقل فإن الطريق إىل إثبات الصانع ومعرفة َيول النقل فإن كذبنا العقل مع 
النبوة ليس إال ابلعقل فبينئذ تكون صبة النقل متفرعة على ما جيوز فساده وبطالنه فإذا ال يكون 
العقل مقطوع الصبة فإذا تصبيح النقل برد العقل يتضمن القدح يف النقل وما أدى ثبوته إىل انتفائه  

 .ابطال وتعني أتويل النقلكان 
فإذا الدليل السمعي ال يفيد اليقني بوجود مدلوله إال بشرط أن ال يوجد دليل عقلي على خالف ظاهره 
فبينئذ ال يكون الدليل النقلي مفيدا للمطلوب إال إذا أثبتنا أنه ليس يف العقل ما يقتضي خالف ظاهره 

أن نقيم داللة عقلية على صبة ما أشعر به ظاهر وال طريق لنا إىل إثبات ذلك إال من وجهني إما 
 .الدليل النقلي وحينئذ يصري االستدالل ابلنقل فضال غري حمتاج إليه

 وإما أبن نزيف أدلة املنكرين ملا دل عليه ظاهر النقل

(1/7711) 

 
 



قول وذلك ضعيف ملا بينا من أنه ال يلزم من فساد ما ذكروه أن ال يكون هناك معارض أصال إال أن ن
إنه ال دليل على هذه املعارضات فوجب نفيه ولو كنا زيفنا هذه الطريقة يعين انتفاء الشيء النتفاء دليله 
أو نقيم داللة قاطعة على أن املقدمة الفالنية غري معارضة هلذا النص وال املقدمة األخرى وحينئذ حنتاج 

 .هناية هلا غري معارضة هلذا الظاهرإىل إقامة الدليل على أن كل واحدة من هذه املقدمات اليت ال 
فثبت أنه ال ميكن حصول اليقني لعدم ما يقتضي خالف الدليل النقلي وثبت أن الدليل النقلي تتوقف 
إفادته لليقني على ذلك فإذا الدليل النقلي تتوقف إفادته اليقني على مقدمة غري يقينية وهي عدم دليل 

 يقينا ال يكون هو أيضا يقيناعقلي وكل ما يبتىن صبته على ماال يكون 

(1/7710) 

 
 

 .فثبت أن ذلك الدليل النقلي من هذا القسم ال يكون مفيدا لليقني
قال وهذا خبالف األدلة العقلية فإهنا مركبة من مقدمات ال يكتفي فيها أبن ال يعلم فسادها بل ال بد 

لبديهة ومىت كان كذلك استبال أن وأن يعلم ابلبديهة صبتها أو يعلم ابلبديهة لزومها مما علم صبته اب
 .يوجد ما يعارضه الستبالة التعارض يف العلوم البديهية

مث قال فإن قيل إن هللا سببانه ملا أمسع املكلف الكالم الذي يشعر ظاهره بشيء كان يف العقل ما يدل 
ك تلبيسا على بطالن ذلك الشيء وجب عليه سببانه أن خيطر ببال املكلف ذلك الدليل وإال كان ذل

 .من هللا تعاىل وإنه غري جائز
 قلنا هذا بناء على قاعدة احلسن والقبح وأنه جيب على هللا سببانه شيء وحنن ال نقول بذلك مث إن

(1/7715) 

 
 

سلمنا ذلك فلم قلتم إنه جيب على هللا أن خيطر ببال املكلف ذلك الدليل العقلي وبيانه أن هللا تعاىل 
كلف لو أمسعه كالما ميتنع عقال أن يريد به إال ما أشعر به ظاهره وليس األمر  إمنا يكون ملبسا على امل

كذلك ألن املكلف إذا مسع ذلك الظاهر فبتقدير أن يكون األمر كذلك مل يكن مراد هللا من ذلك 
الكالم ما أشعر به الظاهر فعلى هذا إذا أمسع هللا تعاىل املكلف ذلك الكالم فلو قطع املكلف حبمله 

ظاهره مع قيام االحتمال الذي ذكر ا كان ذلك التقدير تقصريا واقعا من املكلف ال من قبل هللا  على
تعاىل حيث قطع ال يف موضع القطع فثبت أنه ال يلزم من عدم إخطار هللا تعاىل ببال املكلف ذلك 



 .الدليل العقلي املعارض للدليل السمعي أن يكون ملبسا
 النقلية ال جيوز التمسك هبا يف ابب املسائل العقلية نعم جيوز التمسكقال فخرج ما ذكر ا أن األدلة 

(1/7716) 

 
 

هبا يف املسائل النقلية اترة إلفادة اليقني كما يف مسألة اإلعماع وخرب الواحد واترة إلفادة الظن كما يف 
 .األحكام الشرعية انتهى

أوله ليتبني له ما ذكر ا عنهم من العزل فليتدبر املؤمن هذا الكالم ولريد أوله على لخره ولخره على 
التام للقرلن والسنة عن أن يستفاد منهما علم أو يقني يف ابب معرفة هللا وما جيب له وما ميتنع عليه 
وأنه ال جيوز أن حيت  بكالم هللا ورسوله يف شيء من هذه املسائل وأن هللا تعاىل جيوز عليه التلبيس 

 طرق الضالل وتعريضهم العتقاد الباطل واحملال وأن العباد مقصرون والتدليس على اخللق وتوريطهم يف
غاية التقصري إذا محلوا كالم هللا ورسوله على حقيقته وقطعوا مبضمون ما أخرب به حيث مل يشكوا يف 

ذلك إذ قد يكون يف العقل ما يعارضه ويناقضه فإن غاية ما ميكن أن حيت  بكالم هللا ورسوله عليه من 
ما كان مثل اإلخبار أبن على قلة جبل قاف غرااب صنعته كيت وكيت أو على مسألة اإلعماع  اجلزئيات

وخرب الواحد وأن مقدمات أدلة القرلن والسنة غري معلومة وال متيقنة الصبة ومقدمات أدلة أرسطو 
م بصبة صاحب املنطق والفارايب وابن سينا وإخواهنم قطعية معلومة الصبة وأنه ال طريق لنا إىل العل

 األدلة السمعية يف ابب اإلميان ابهلل وأمسائه وصفاته

(1/7711) 

 
 

البتة لتوقفها على انتفاء ماال طريق لنا إىل العلم ابنتفائه وأن االستدالل بكالم هللا ورسوله يف ذلك 
 .فضلة ال حيتاج إليها بل هو مستغن عنه إذا كان موافقا للعقل

صل الذي أصلوه هل يف قواعد اإلحلاد أعظم هدما منه لقواعد الدين فتأمل هذا البنيان الذي بنوه واأل
وأشد مناقضة منه لوحي رب العاملني وبطالن هذا األصل معلوم ابالضطرار من دين عميع الرسل وعند 

 .عميع أهل امللل
افهم وهذه الوجوه املتقدمة اليت ذكر اها هي قليل من كثري مما يدل على بطالنه ومقصود ا من ذكره اعرت 

به أبلسنتهم ال إبلزامنا هلم به ومتام إبطاله أن نبني فساد كل مقدمة من مقدمات الدليل الذي عارضوا به 



النقل وأهنا خمالفة للعقل كما هي مناقضة للوحي وهللا يعلم أ ا عازمون على ذلك وبيانه على التفصيل يف 
ه أن يعتقد ذلك عملة وإن مل حيط به عميع أدلتهم إن ساعد التوفيق وجيب على كل مؤمن ابهلل ورسول

تفصيال وال يضع قدمه يف أول درجة من درجات اإلميان إال بذلك واملقصود أن مناقضة هذا األصل 
 .اإلميان ابهلل ورسوله كمناقضة أحد الضدين لآلخر وابهلل التوفيق

(1/7711) 

 
 

عن هللا سببانه إثباات ونفيا فهو  أن يقال كل ما أخرب به الرسول: الوجه الثالث والعشرون بعد املائة
واجب عليه وممتنع عليه أو ما أثبته له فهو كمال والكمال كله واجب له وما نفاه عنه فهو نقص 

والنقائص كلها ممتنعة عليه وقد صرح هؤالء أبن ما جيب هلل وميتنع عليه ال متكن استفادته من الرسول 
ز إثباته ومل يلتفت إىل خربه فيه وإن أخرب مبا يدل عليه العقل  ألنه إن أخرب مبا خيالفه العقل من ذلك مل جي

كان االستدالل خبربه فضلة غري حمتاج إليها ال سيما وقد صرحوا أبنه ليس يف حق الرب ما ميكن أن 
يوصف به وماال ميكن بل إما واجب وإما حمال والعلم بوجوب الواجبات واستبالة احملاالت ال يتوقف 

 .تاج إليه فيه وهذا تصريح أبنه ال حيت  بكالم هللا ورسوله على شيء من هذه املسائلعلى السمع وال حي
وال يصدق بشيء من خرب الرسول يف ذلك لكونه أخرب به بل لكون العقل دل عليه وذلك يستلزم 

الكفر واإلحلاد والزندقة وهذا الزم لكل من سلك هذه الطريق ألنه إذا جوز اجملوز أن يكون يف األدلة 
العقلية اليت جيب اتباعها ما يناقض ما أخرب هللا به ورسوله من ذكر صفاته سببانه وصفات مالئكته 

وعرشه واجلنة والنار واملعاد والعقوابت اليت أخرب هبا عن األمم واملعجزات اليت أيد هبا أنبياءه ورسله مل 
 ميكنه أن يعرف ثبوت شيء كما أخرب

(1/7711) 

 
 

انتفاء املعارض وال طريق له إىل ذلك إال أن حييط علما بكل ما خيطر ببال بين  به الرسول إذا مل يعلم
لدم يف كل وقت مما يظن أنه دليل عقلي وهذا أمر ال ينضبط وليس له حد فال تزال الشبه العقلية تتولد 

اء يف نفوسهم تولد الوساوس واخلطرات وحديث النفس وقد اعرتف هؤالء أبنه ال سبيل إىل العلم ابنتف
املعارض على التفصيل وحينئذ فال ميكن اجلزم ابنتفاء املعارض أبدا فال ميكن اجلزم بشيء مما أخرب به 
الرسول أبدا إن مل يكن يف العقل الصريح ما يقتضي ثبوته وحقيقة هذا سلب اإلميان برسالة الرسول 



 .وعدم تصديقه
فمن طرده أداه إىل الكفر والنفاق والزندقة  فهذا األصل الباطل اجلائر الظامل مستلزم للزندقة واإلحلاد

ومن مل يطرده تناقض وفارق املعقول الصريح ومن هذا دخلت املالحدة والقرامطة والباطنية على كل 
فرقة من الطوائف الذين وافقوهم على هذا األصل أو على بعض شعبه حىت إن من استجاب هلم إىل 

 .نه مبا وافقهم فيهبعضه دعوه إىل طرده إن أمكنهم وإال رضوا م
أن هؤالء يعيبون أهل السنة واحلديث املتمسكني هبا التاركني ملا : الوجه الرابع والعشرون بعد املائة

 خالفها ابلتقليد وإمنا َيخذون ما يعتقدونه

(1/7714) 

 
 

ر مسلما من غري قيام برهان عقلي على اعتقاده فإن كان متسكهم بكالم املعصوم تقليدا واقتداؤهم آباث
أصبابه تقليدا فهم ال ينكرون هذا التقليد وال ينفرون عن عيبهم به ولكن العيب كل العيب تقليد 

املشركني وعباد األصنام واجملوس واهلند والصابئني عبدة الكواكب واملالحدة الذين ال يؤمنون ابهلل وال 
عقلية اليت عارضوا هبا النصوص رسله وال كتبه وال مالئكته وال ابليوم اآلخر فإن مقدمات هذه األدلة ال

وقدموها عليها متلقاة عن هؤالء فخلفهم مقلدون لسلفهم إذا حاققتهم عليها وطلبت منهم الربهان 
على صبتها قال هكذا قال العقالء أرابب املعقوالت وسلفهم ليسوا فيها على بصرية بل على خرص 

ها اللبيب العاقل الفطن وجدها مبنية وحدس وختمني فالسلف خراصون واخللف عمي مقلدون وإذا أتمل
على ألفاظ جمملة ومعاين مشتبهة حىت إذا استفسرهتم عن معانيها وفصلت جمملها جتدها دعاوى كاذبة 
تتضمن اجلمع بني املختلفات والتفريق بني املتماثالت فيجمعون بني الشيئني اللذين مها يف غاية التباين 

ني املثلني من كل وجه ابلدعاوى الكاذابت ويثبتون الشيء الشرتاكهما يف بعض الصفات ويفرقون ب
 وينفون الزمه وينفون الشيء ويثبتون ملزومه ويقدحون يف الضرورايت ابلقضااي

(1/7717) 

 
 

الومهيات وجيعلون الذهين خارجا ويصفون الوجود اخلارجي مبا ينايف وجوده وواجب الوجود مبا جيعله 
ن صفاهتا اليت ال حتقق إال هبا مث جيعلون الصفة هي الذات وجيعلون ممتنع الوجود وجيردون املاهية ع

العاقل واملعقول والعقل شيئا واحدا وجيعلون العلم هو نفس املعلوم والفعل هو عني املفعول وواجب 



الوجود الذي ميتنع عدمه هو الوجود املطلق بشرط اإلطالق أو بغري شرط الذي ميتنع وجوده إىل 
من مقاالهتم اليت هي عند من فهمها وعرف مضموهنا ضبكة للعاقل اترة أضعاف أضعاف ذلك 

 .وأعجوبة له اترة ومغضبة له اترة
ومثل هذه املعقوالت لو تصرف هبا الرجل يف جتارة أو صناعة من الصناعات ألفسدت التجارة 

هللا الذي بعث والصناعة فكيف يتصرف هبا يف األمور اإلهلية ويف صفات رب الربية مث يعارض هبا كالم 
به رسله وأنزل به كتبه وإمنا عظمت الشبهة بذلك أبن أقواما هلم نوع ذكاء مييزون به يف أنواع من العلوم 
ومل تكن هلم خربة ابألمور اإلهلية كخربهتم بتلك العلوم فخاضوا فيها بعقوهلم وظنوا أهنم يربزون فيها كما 

ا فركب من ظنهم وظن مقلدهم اعتقادها والدعوة برزوا يف تلك العلوم وظن املقلدون هلم ذلك أيض
 إليها وإساءة الظن مبا خالفها مث إهنم رأوا النصوص واقفة يف طريقها فقاموا هلا وقعدوا وجدوا يف
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دفعها واجتهدوا فتارة سطوا عليها ابلتأويل واترة نسبوا من تكلم هبا إىل قصد التخييل ووقفوا جبهدهم 
واألعجاز وقالوا ال مقام لك عند ا وال عبور لك علينا وإن كان ال بد فعلى سبيل اجملاز يف الصدور منها 

 .واترة قالوا هذه أخبار لحاد واملسألة من املسائل العلمية
وإن كان قرل ا أو خربا متواترا قالوا تلك أدلة لفظية معزولة عن إفادة العلم واليقني وغايتها إفادة الظن 

م ذلك أو طال عليهم طريقه جلأوا إىل القانون اجملتث لقواعد اإلميان الكفيل والتخمني وإن أعجزه
ابإلحلاد والكذب والبهتان الذي جعلوه أصال لتقدمي لرائهم الباطلة على السنة والقرلن وقالوا قد 
ن تعارض العقل والنقل وال سبيل إىل اجلمع وتقدمي النقل قدح يف العقل فتعني تقدمي العقل هبذا الربها
واملقصود أنك إذا حققت األمر على هؤالء املعارضني مل يكن عندهم إال رجوع إىل تقليد أسالفهم 

 .املاضني
وقوهلم هذه أمور عقلية قد صقلتها األذهان منذ دهر وزمان وإذا دعوهتم إىل كتاب هللا وسنة رسوله 

حسنوا دعوك إىل أصول جهم دعوك إىل قول أرسطو عابد األواثن وإىل ما أصله من منطق اليو ان وإن أ
 بن صفوان وقول اجلعد بن درهم معلم مروان الذي ضبى به خالد بن عبد هللا
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القسري يوم ذابئح القرابن وإن زادوا يف اإلحسان دعوك إىل قول أيب اهلذيل العالف ويعقوب الشبام 
هؤالء يدرسوهنا ال كدرس القرلن  وإبراهيم النظام وأيب علي وأيب هاشم اجلبائيني فإهنم تلقوا كلمات

وحياربون هبا أهل العلم واإلميان وحيرفون هبا التنزيل عن مواضعه إذا عجزوا عن اللي والكتمان ولخر 
أمرهم أن يصلوا إىل هكذا قال فالن وهكذا قال فالن فإذا ذكرت هلم احلجة الصبيبة اليت يقبلها 

بن سينا وأيب اهلذيل وأيب علي وابنه وأمثاهلم أن خيفى العقل وفطرة اإلنسان قالوا كيف يظن أبرسطو وا
َوَما يـَْنِطُق َعِن }عليهم مثل هذا وهم أهل العقل واحلجة والربهان هذا وهم يرون تعصبا وجهال تقليد من 

 ومن قام الدليل على عصمته وعلمه ومعرفته وصدق اللهجة منه{ اهْلََوى ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى
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واللسان فما أشبههم إببليس أيب اجلان حني استكرب عن السجود آلدم ورضي أن يكون قوادا ألهل 
الفسوق والعصيان وما أشبههم أبعداء الرسول إذ أنفوا أن ينقادوا لرسول من نوع اإلنسان مث رضوا 

 عن صفات كماله بعبادة الشيطان واألواثن والصلبان والنريان وسلكوا سبيل هؤالء يف تنزيه الرب تعاىل
خشية التجسيم والتشبيه املستلزم عندهم للنقصان مث شبهوه ابلناقصات بل ابملعدومات بل ابملمتنعات 
اليت ال تدخل حتت قضااي اإلمكان فنزهوه خشية احلصر عن استوائه على عرشه الذي هو فوق عميع 

أعرش الوحي أم اآلابر واألجناس  األكوان مث قالوا هو يف كل مكان فيا للعقول أي األمكنة أشرف وأجل
واملواطن اليت يرغب عن ذكرها كل إنسان فاسأل مقلب القلوب أن يثبت قلبك على دينه الذي أرسل 
به رسوله وأنزل به الفرقان وأن ال يزيغه بعد أن هداه عن سبيل اهلدى واإلميان وقل اللهم لك احلمد 

 .ك التكالنوإليك املشتكى وأنت املستعان وبك املستغاث وعلي
أن الدين تصديق الرسول فيما أخرب وطاعته فيما أمر وكل منهما : الوجه اخلامس والعشرون بعد املائة

 .نوعان مطلق ومقيد
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فاملقيد مثل أن يقول ال أصدقه إال فيما علمت صبته بعقلي أو فيما خيالف عقلي أو وافقه فيه شيخي 
عة األمر أن يطيعه فيما وافق حظه وهواه فإن جاء أمره خبالف وإمامي وأصباب مذهيب واملقيد من طا

ذلك قدم حظه وهواه عليه فهذا غري مطيع للرسول يف احلقيقة بل هو متبع هلواه كما أن ذاك غري 



مصدق له يف احلقيقة بل إن وافق قوله عقله أو قول شيخه وإمامه ومتبوعه قبله ال لكونه قاله كما أن 
ه إمنا هو متبع ملا حيبه ويهواه فإن جاء األمر مبا يهواه فعله وإال مل يفعله وهذا حال مطيعه فيما وافق هوا

قالت األعراب لمنا قل مل تؤمنوا }: أكثر الناس وأحسن أحوال هؤالء أن يكونوا من الذين قال هللا فيهم
من أعمالكم شيئا إن ولكن قولوا أسلمنا وملا يدخل اإلميان يف قلوبكم وإن تطيعوا هللا ورسوله ال يلتكم 

 [ .70احلجرات]{ هللا غفور رحيم
َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن لَمُنوا اِبّلِلَِّ َوَرُسوِلِه مثَّ مَلْ يـَْراَتبُوا َوَجاَهُدوا أبَِْمَواهِلِْم }: مث ذكر وصف أهل اإلميان فقال ِإمنَّ

ُفِسِهْم يف َسِبيِل اّلِلَِّ ُأولَِئَك ُهُم الصَّاِدُقونَ   [ .75احلجرات]{ َوأَنـْ
فالتصديق والطاعة ال يكون إميا ا حىت يكون مطلقا فإذا تقيد فأعلى أحواله إن سلم من الشك أن 

 .يكون إسالما ويكون صاحبه من عوام املسلمني ال من خواص املؤمنني
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ببانه أقام أن السمع حجة هللا على خلقه وكذلك العقل فهو س: الوجه السادس والعشرون بعد املائة
عليهم حجته مبا ركب فيهم من العقل ومبا أنزل إليهم من السمع والعقل الصريح ال يتناقض يف نفسه  
كما أن السمع الصبيح ال يتناقض يف نفسه وكذلك العقل مع السمع فبج  هللا وبيناته ال تتناقض 

بول عند كافة العقالء وال تتعارض ولكن تتوافق وتتعاضد وأنت ال جتد مسعا صبيبا عارضه معقول مق
أو أكثرهم وال جتده ما دام احلق حقا والباطل ابطال بل العقل الصريح يدفع املعقول املعارض للسمع 
الصبيح ويشهد ببطالنه وهذا يظهر ابالمتبان يف كل مسألة عورض فيها السمع ابملعقول وحنن نذكر 

 .من ذلك مثاال واحدا يعلم به ما عداه
جلامعة بني التجهم ونفي القدر معطلة الصفات املكذبة ابلقدر صدق الرسول فنقول قالت الفرقة ا

موقوف على قيام املعجزة الدالة على صدقه وقيام املعجزة موقوف على العلم أبن هللا ال يؤيد الكذاب 
ابملعجزة والعلم بذلك موقوف على الصبة بقببه وعلى أن هللا ال يفعل القبيح وتنزيهه عن فعل القبيح 

قوف على العلم أبنه غين عنه عامل بقببه والغين عن القبيح العامل بقببه ال يفعله وغناه عنه موقوف مو 
على أنه ليس جبسم وكونه ليس جبسم موقوف على عدم قيام األعراض واحلوادث به وهي الصفات 

 واألفعال ونفي ذلك موقوف على ما دل على حدوث
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األجسام أهنا ال ختلو عن احلوادث وماال خيلو عن احلوادث ال  األجسام والذي دلنا على حدوث
يسبقها وماال يسبق احلوادث فهو حادث وأيضا فإهنا ال ختلو عن األعراض واألعراض ال تبقى زمانني 

فهي حادثة فإذا مل ختل األجسام عنها لزم حدوثها وأيضا فإن األجسام مركبة من اجلواهر الفردة 
 .ئه وجزؤه غريه وما افتقر إىل غريه مل يكن إال حاداث خملوقاواملركب مفتقر إىل جز 

وأيضا فاألجسام متماثلة كل ما صح على بعضها صح على عميعها وقد صح على بعضها التبليل 
والرتكيب واالجتماع واالفرتاق فيجب أن يصح على عميعها قالوا وهبذا الطريق أثبتنا حدوث العامل ونفي  

املعاد فلو بطل الدليل على حدوث اجلسم بطل الدليل الدال على إثبات  كون الصانع جسما وإمكان
الصانع وصدق الرسول فصار العلم إبثبات الصانع وصدق الرسول وحدوث العامل وإمكان املعاد 

موقوف على نفي الصفات واألفعال فإذا جاء يف السمع ما يدل على إثبات الصفات واألفعال مل ميكن 
أن الرسول مل يرد إثبات ذلك ألن إرادته إلثباته تنايف تصديقه مث إما أن يكذب القول مبوجبه ويعلم 

 .الناقل وإما أن يتأول املنقول وإما أن يعرض عن ذلك عملة كافة ويقول ال نعلم املراد
 فهذا أصل ما بىن عليه القوم دينهم وإمياهنم ومل يقيض
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وخمالفته لصريح العقل بل قيض هلم من املنتسبني إىل السنة هلم من يبني هلم فساد هذا األصل وبطالنه 
من وافقهم عليه مث أخذ يشنع عليهم القول بنفي الصفات واألفعال وتكليم الرب خللقه ورؤيته يف الدار 
اآلخرة وعلوه على خلقه واستوائه على عرشه ونزوله إىل مساء الدنيا فأضبكهم عليه وأغراهم به ونسبوه 

واحلشو والبله واملصيبة مركبة من عدوان هؤالء وبغيهم وظلمهم وتقصري أولئك  إىل ضعف العقل
 .وموافقتهم هلم يف األصل مث تكفريهم وتبديعهم يف القول بفروعه ولوازمه

وهذه الطريق من الناس من يظنها من لوازم اإلميان وأن اإلميان ال يتم إال هبا ومن مل يعرف ربه هبذه 
ه وال مبا جاء به رسوله وهذا يقوله اجلهمية واملعتزلة ومتأخرو األشعرية بل أكثرهم الطريق مل يكن مؤمنا ب

 وكثري من املنتسبني إىل األئمة األربعة وكثري من أهل احلديث والصوفية ومن
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الناس من يقول ليس اإلميان موقوفا عليها وال هي من لوازمه وليست طريقة الرسل وحيرم سلوكها ملا 
من اخلطر والتطويل وإن مل يعتقد بطالهنا وهذا قول أيب احلسن األشعري نفسه فإنه صرح بذلك يف  فيها

 .رسالته إىل أهل الثغر وبني أهنا طريقة خطرة مذمومة حمرمة وإن كانت غري ابطلة
ووافقه على هذا عماعة من أصبابه من أتباع األئمة وقالت طائفة أخرى بل هي طريق يف نفسها 

مستلزمة لتكذيب الرسول ال يتم سلوكها إال بنفي ما أثبته وهي مستلزمة لنفي الصانع ابلكلية  متناقضة 
كما هي مستلزمة لنفي صفاته ونفي أفعاله وهي مستلزمة لنفي املبدأ واملعاد فإن هذه الطريقة ال تتم إال 

ه ونفي الصفات بنفي مسع الرب وبصره وقدرته وحياته وإرادته وكالمه فضال عن نفي علوه على خلق
 اخلربية من أوهلا إىل لخرها وال تتم إال بنفي أفعاله عملة وأنه ال يفعل شيئا البتة
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إذ مل يقم به فعل وفاعل بال فعل حمال يف بدائه العقول فلو صبت هذه الطريق نفت الصانع وصفاته 
ريقة من ذلك ال حقيقة له بل هو لفظ وأفعاله وكالمه وخلقه للعامل وتدبريه له وما يثبته أصباب هذه الط

ال معىن له فأنتم تثبتون ذلك وتصرحون بنفي لوازمه البينة اليت ال ريب يف لزومها فتثبتون ماال حقيقة له 
بل ما خيالف العقل الصريح كما تنفون ما دل العقل الصريح على إثباته فهي مستلزمة إلنكار عميع 

ك يستلزم نفي الرسالة فبقيقتها جبد الرسالة واملرسل ولوازمها الصفات واألفعال والعلو والكالم وذل
الباطلة اكثر من مائة الزم ال حتصى إال بكلفة فأول لوازمها نفي الصفات ونفي األفعال ونفي العلو 

 .ونفي الكالم ونفي الرؤية
الفها من إثبات ومن لوازمها القول خبلق القرلن وهبذه الطريق استجيز ضرب اإلمام أمحد ملا قال مبا خي

الصفات وتكلم هللا ابلقرلن ورؤيته يف الدار اآلخرة وكان أرابب هذه الطريقة هم املستولني على اخلليفة 
فقالوا له اضرب عنقه فإنه كافر مشبه جمسم فقيل له إنك إن قتلته اثرت عليك العامة ومل أتمن معرهتم 

 .فأمسكوا عن قتله لذلك بعد الضرب الشديد
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ومن لوازمه أن الرب تعاىل كان معطال عن الفعل من األزل والفعل ممتنع عليه مث انتقل من االمتناع 
الذايت إىل اإلمكان الذايت بغري موجب يف ذلك الوقت دون ما قبله وهذا مما اعرتى الفالسفة ابلقول 



زل ممتنعا منه أزال وأبدا إذ بقدم العامل ورأوا أنه خري من القول بذلك بل حقيقة هذا القول أن الفعل مل ي
يستيبل قيامه به وعن هذه الطريق قال جهم ومن وافقه بفناء اجلنة وفناء أهلها وعدمهم عدما حمضا 

وعنها قال أبو اهلذيل العالف بفناء حركاهتم دون ذواهتم فإذا رفع أحدهم اللقمة إىل فيه وفنيت 
آلبدين وإذا جامع احلوراء وفنيت احلركات احلركات بقيت يده ممدودة ال تتبرك وتبقى كذلك أبد ا

يبقيان كذلك يف تلك احلال أبد اآلبدين فيبقون يف سكون األحجار وعن هذه الطريق قالت اجلهمية إن 
هللا يف كل مكان بذاته وقال إخواهنم ليس يف العامل وال خارج العامل وال متصال به وال منفصال عنه وال 

 وقه وال خلفهمباينا له وال حماداث له وال ف
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وال أمامه وال وراءه وعنها قال من قال إن ما شاهده من األعراض الثابتة كاألكوان واملقادير واألشكال 
تتبدل يف كل نفس وحلظة وخيلفها غريها حىت قال من قال إن الروح عرض وإن اإلنسان يستبدث يف  

 .كل ساعة عدة أرواح تذهب له روح وجتيء غريها
ال من قال إن جسم أننت الرجيع وأخبثه مماثل جلسم أطيب الطيب يف احلد واحلقيقة ال فرق وعنها ق

 .بينهما إال أبمر عرض وإن جسم النار مساو جلسم املاء يف احلد واحلقيقة
وعنها قالوا إن الروائح واألصوات واملعارف والعلوم تؤكل وتشرب وترى وتسمع وتلمس وإن احلواس 

جود وعنها قالوا إن هللا سببانه مل يكلم موسى تكليما وال اختذ إبراهيم خليال وال اخلمس تتعلق بكل مو 
جتلى للجبل وال يتجلى لعباده يوم القيامة وقالوا ليس له وجه يراه املؤمنون وال يد خلق هبا لدم وكتب 

يقة هبا التوراة وغرس هبا جنة عدن ويقبض هبا السماوات واألرض بيد أخرى ليس بشيء من ذلك حق
إن هو إال جمازات واستعارات وختيالت وعنها قالوا إن هللا ال حيب وال حيب وال يغضب وال يرضى وال 

 يضبك
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وال يفرح وال له رمحة وال رأفة يف احلقيقة بل ذلك كله إرادة حمضة أو ثواب منفصل خملوق مسي هبذه 
قسم وال يتبعض وال له جزء وال كل وهو األمر األمساء وعنها قالوا إن الكالم معىن واحد ابعلني ال ين

بكل مأمور والنهي عن كل منهي واخلرب عن كل خمرب عنه واالستخبار عن كل مستخرب عنه كل ذلك 



حقيقة واحدة ابلعني وكذلك قالوا يف العلم إنه أمر واحد فالعلم بوجود الشيء هو عني العلم بعدمه ال 
وكذلك قالوا إن إرادة إجياد الشيء هو نفس إرادة إعدامه ليس هنا  فرق بينهما البتة وإمنا يتعدد التعلق

إرادات وكذلك رؤية زيد هي نفس رؤية عمرو ومعلوم أن هذا ال يعقل بل هو خمالف لصريح العقل 
 .وهذا كله وأمثاله نشأ عن هذه الطريق واعتقاد صبتها

اته وال فعال من أفعاله وال نبوة وال مبدأ ومن العجب أهنم مل يثبتوا هبا يف احلقيقة صانعا وال صفة من صف
وال معادا وال حكمة بل هي مستلزمة لنفي ذلك كله صرحيا أو لزوما بينا أو متوسطا فالطريق اليت 

وجاء لخرون فراموا إثبات الصفات . جعلوها أصال للدين هي أصل املناقضة للدين وتكذيب الرسول
 واألفعال
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ريق فتجشموا أمرا ممتنعا واشتقوا طريقة مل ميكنهم الوفاء هبا فجاءوا بطريقة بني وموافقتهم يف هذه الط
النفي واإلثبات مل يوافقوا فيها املعطلة النفاة ومل يسلكوا فيها مسلك أهل اإلثبات فجاءت طريقا بني 

بذلك جيمعون بني  الطريقتني ومقالة بني املقالتني مل يكونوا فيها بررة أتقياء وال فجرة أقوايء وظنوا أهنم
املعقول واملنقول ويصلون يف هذه الطريق إىل تصديق الرسول وصار كثري من الناس حيب النظر والببث 

واملعقول وهو مع ذلك يريد أن خيرج عما جاء به الرسول ويرى أن هذا املسلك أصح من مسلك 
ها فتعني املصري إىل هذه الطريق أولئك النفاة وأنه ال طريق غري الطريقني وتلك ال سبيل إىل املصري إلي

وملا أصل هؤالء هذا األصل وجاءوا إىل تفصيله ظهر سر اتصيلهم يف تفصيلهم ودل بطالن تفصيلهم 
على فساد أتصيلهم فإهنم أصلوا أتصيال مستلزما لبطالن التفصيل مث فصلوا تفصيال دل على بطالن 

ار من طرد منهم هذا األصل خرج عن العقل األصل وفساده فصاروا حائرين بني التأصيل والتفصيل وص
والسمع ابلكلية وابلغ يف التعطيل واإلحلاد ومن مل يطرده تناقض واضطربت أقواله وقد سلك الناس يف 
إثبات الصانع وحدوث العامل طرقا متعددة سهلة قريبة موصلة إىل املقصود مل يتعرضوا فيها لطريقة هؤالء 

 بوجه وذموا هذه
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يقة قال اخلطايب وإمنا سلك املتكلمون يف االستدالل ابألعراض مذهب الفالسفة وأخذوه عنهم ويف الطر 
األعراض اختالف كثري منهم من ينكرها وال يثبتها رأسا ومنهم من ال يفرق بينها وبني اجلواهر يف أهنا 

دم بقائها مث سلك قائمة أبنفسها كاجلواهر قلت ومنهم من يقول بكموهنا وظهورها ومنهم من يقول بع
طرقا يف إثبات الصانع منها االستدالل أبحوال اإلنسان من مبدئه إىل غايته واالستدالل أبحوال احليوان 
والنبات واألجرام العلوية وغري ذلك مث قال واالستدالل بطريق األعراض ال يصح إال بعد استرباء هذه 

من هذه الريب قال وقد سلك بعض مشاخينا الشبه وطريقنا الذي سلكناه بريء من هذه اآلفات سليم 
يف هذا طريق االستدالل مبقدمات النبوة ومعجزات الرسالة اليت دالئلها مأخوذة من طرق احلس ملن 

 شاهدها
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ومن طريق استفاضة اخلرب ملن غاب عنها فلما ثبتت النبوة صارت أصال يف وجوب قبول ما دعى إليه 
ع يف االستدالل ملن مل يتسع فهمه إلدراك وجوه األدلة ومل يتبني معاين تعلق النيب قال وهذا النوع مقن

األدلة مبدلوالهتا وال يكلف هللا نفسا إال وسعها قلت وهذه الطريق من أقوى الطرق وأصبها وأدهلا 
صرحية على الصانع وصفاته وأفعاله وارتباط أدلة هذه الطريق مبدلوالهتا أقوى من ارتباط األدلة العقلية ال

مبدلوالهتا فإهنا عمعت بني داللة احلس والعقل وداللتها ضرورية بنفسها وهلذا يسميها هللا سببانه لايت 
بينات وليس يف طرق األدلة أوثق وال أقوى منها فإن انقالب عصا تقلها اليد ثعبا ا عظيما يبتلع ما مير 

اته وقدرته وإرادته وعلمه ابلكليات به مث يعود عصا كما كانت من أدل الدليل على وجود الصانع وحي
واجلزئيات وعلى رسالة الرسول وعلى املبدأ واملعاد فكل قواعد الدين يف هذه العصا وكذلك اليد وفلق 

 الببر طرقا واملاء قائم بينهما كاحليطان ونتق اجلبل من موضعه ورفعه على قدر العسكر العظيم
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تسيل منه إثنتا عشرة عينا تكفي أمة عظيمة وكذلك سائر فوق رؤوسهم وضرب حجر مربع بعصا ف
لايت األنبياء فإخراج  اقة عظيمة من صخرة متخضت هبا مث انصدعت عنها والناس حوهلا ينظرون 

وكذلك تصوير طائر من طني مث ينفخ فيه النيب فينقلب طائرا ذا حلم ودم وريش وأجنبة يطري مبشهد 
القمر فينشق نصفني حبيث يراه احلاضر والغائب فيخرب به كما رله  من الناس وكذلك إمياء الرسول إىل



احلاضرون وأمثال ذلك مما هو من أعظم األدلة على الصانع وصفاته وأفعاله وصدق رسله واليوم اآلخر 
وهذه من طرق القرلن اليت أرشد إليها عباده ودهلم هبا كما دهلم مبا يشاهدونه من أحوال احليوان 

والسباب واحلوادث اليت يف اجلو ويف األرض وأحوال املعلومات من السماء والشمس  والنبات واملطر
والقمر والنجوم وأحوال النطفة وتقلبها طبقا بعد طبق حىت صارت إنسا ا مسيعا بصريا حيا متكلما عاملا 

قادرا يفعل األفعال العجيبة ويعلم العلوم العظيمة فكل طريق من هذه الطرق أصح وأقرب وأسهل 
وأوصل من طرق املتكلمني اليت لو صبت لكان فيها من التطويل والتعقيد والتعسري ما مينع احلكمة 

 اإلهلية والرمحة الرابنية أن يدل هبا عباده عليه وعلى صدق رسله وعلى اليوم اآلخر
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وكالمه وعلوه على فأين هذه الطريق الطويلة العسرة الباطلة املستلزمة لتعطيل الرب عن صفاته وأفعاله 
خلقه وإنكار وجهه األعلى ويديه الكرميتني ورؤيته يف الدار اآلخرة وسائر ما أخرب به عن نفسه وأخرب به 
عنه رسوله إىل طرق القرلن اليت هي ضد هذه الطريق من كل وجه وكل طريق منها كافية شافية هادية 

َعْن بـَيِ َنٍة َوحَيْىَي َمْن َحيَّ َعْن بـَيِ َنٍة َوِإنَّ اّلِلََّ َلَسِميٌع  لِيَـْهِلَك َمْن َهَلكَ }: وإن صرفها هللا لعباده ونوعها
 [ .05األنفال]{ َعِليمٌ 

هذا وإن القرلن وحده ملن جعل هللا له نورا أعظم لية ودليل وبرهان على هذه املطالب وليس يف األدلة 
شد ذوي العقول واأللباب فيه أقوى وال أظهر وال أصح داللة منه من وجوه متعددة جدا كيف وقد أر 

إىل أدلة هي للعقل مثل ضوء الشمس للبصر ال يلبقها إشكال وال يغري يف وجه داللتها إعمال وال 
يعارضها جتويز واحتمال تل  األمساع بال استئذان وحتل من العقول حمل املاء الزالل من الصادي الظمآن 

ى األ ام ال ميكن أحدا أن يقدح فيها قدحا يوقع يف فضلها على أدلة أهل العقول والكالم كفضل هللا عل
اللبس إال إن أمكنه أن يقدح ابلظهرية صبوا يف طلوع الشمس ومن عجيب شأهنا أهنا تستلزم املدلول 

 استلزاما
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بينا وتنبه على جواب املعرتض تنبيها لطيفا ففيها إقامة الداللة واجلواب عن املعارضة والشبهة وهذا 
ر إمنا هو ملن نور هللا بصريته وفتح عني قلبه ألدلة القرلن ولاته فهما يف كتابه فال يعجب من منكر األم



 .أو معرتض أو معارض
 سواك تراها يف مغيب ومطلع... وقل للعيون العمي للشمس أعني 

 أبهوائها ال تستفيق وال تعي... وسامح نفوسا أطفأ هللا نورها 
أيف هللا شك فاطر السموات }: ح من األدلة اليت تضمنها كتابه كقولهفأي دليل على هللا سببانه أص

ُتْم َأْمَوااتً فََأْحَياُكْم مثَّ مُيِيُتُكْم مثَّ حُيِْييُكْم مثَّ ِإلَْيِه }: وقوله[ 74إبراهيم]{ واألرض َكْيَف َتْكُفُروَن اِبّلِلَِّ وَُكنـْ
 [ .51البقرة]{ تـُْرَجُعونَ 
ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن الَِّذي َجَعَل َلُكُم اَي أَيُـَّها ال}: وقوله نَّاُس اْعُبُدوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن قـَ

[ 57,  55البقرة]{ اأْلَْرَض ِفَراشاً َوالسََّماَء بَِناًء َوأَنـَْزَل ِمَن السََّماِء َماًء فََأْخَرَج ِبِه ِمَن الثََّمَراِت رِْزقاً َلُكمْ 
. 
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َفُع ِإنَّ يف َخْلِق السََّماَواِت َواأَلْرِض َواْخِتالِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر َواْلُفْلِك الَّيِت جَتِْري يف اْلَبْبِر مبَا }وقوله  يـَنـْ
ُ ِمَن السََّماِء ِمْن َماٍء فََأْحَيا ِبِه اأَلْرَض بـَْعَد َمْوهِتَا  َزَل اّلِلَّ َوَبثَّ ِفيَها ِمْن ُكلِ  َدابٍَّة َوَتْصرِيِف النَّاَس َوَما أَنـْ
ِر بـَنْيَ السََّماِء َواأَلْرِض آَلايٍت ِلَقْوٍم يـَْعِقُلونَ   [ .760البقرة]{ الرِ اَيِح َوالسََّباِب اْلُمَسخَّ

َمْن خُيْرُِج احْلَيَّ ِمَن اْلَميِ ِت ُقْل َمْن يـَْرزُُقُكْم ِمَن السََّماِء َواأَلْرِض َأمَّْن مَيِْلُك السَّْمَع َواألَْبَصاَر وَ }وقوله 
ُ فـَُقْل َأَفال تـَتـَُّقوَن َفَذِلُكُم اّلِلَُّ   رَبُُّكُم احْلَقُّ َفَماَذا َوخُيْرُِج اْلَميِ َت ِمَن احْلَيِ  َوَمْن يَُدبِ ُر اأَلْمَر َفَسيَـُقوُلوَن اّلِلَّ

 [ .17,  15سيون]{ بـَْعَد احْلَقِ  ِإالَّ الضَّالُل فََأىنَّ ُتْصَرُفونَ 
ُ الَِّذي رََفَع السََّماَواِت ِبَغرْيِ َعَمٍد تـََرْونـََها مثَّ اْستَـَوى َعَلى اْلَعْرِش َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقمَ }وقوله  َر ُكلٌّ اّلِلَّ

َوُهَو الَِّذي َمدَّ }[ . 5الرعد]{ نَ جَيِْري أَلَجٍل ُمَسم ًى يَُدبِ ُر اأَلْمَر يـَُفصِ ُل اآْلايِت َلَعلَُّكْم بِِلَقاِء رَبِ ُكْم ُتوِقُنو 
نَـنْيِ يـُْغِشي اللَّْيلَ  َهاراً َوِمْن ُكلِ  الثََّمَراِت َجَعَل ِفيَها َزْوَجنْيِ اثـْ  النـََّهاَر ِإنَّ يف اأَلْرَض َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي َوأَنـْ

ُر َذِلَك آلايٍت ِلَقْوٍم يـَتَـَفكَُّروَن َويف اأَلْرِض ِقَطٌع ُمَتَجاِورَ  َواٌن َوَغيـْ اٌت َوَجنَّاٌت ِمْن َأْعَناٍب َوَزرٌْع َوخنَِيٌل ِصنـْ
َواٍن ُيْسَقى مبَاٍء َواِحٍد َونـَُفضِ ُل بـَْعَضَها َعَلى بـَْعٍض يف اأُلُكِل ِإنَّ يف َذِلَك آلايٍت ِلَقْوٍم يـَْعِقُلونَ  { ِصنـْ

 [ .1,  0الرعد]
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أَلْرِض آَلايٍت لِْلُمْؤِمِننَي َويف َخْلِقُكْم َوَما يـَُبثُّ ِمْن َدابٍَّة لاَيٌت ِلَقْوٍم يُوِقُنوَن ِإنَّ يف السََّماَواِت َوا}وقوله 
ُ ِمَن السََّماِء ِمْن ِرْزٍق فََأْحَيا ِبِه اأَلْرَض بـَْعَد َمْوهتَِ  َزَل اّلِلَّ ا َوَتْصرِيِف الرِ اَيِح َواْخِتالِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر َوَما أَنـْ

ُلوَها َعَلْيَك اِبحْلَقِ  فَِبَأيِ  َحِديٍث بـَْعَد اّلِلَِّ َولاَيتِِه يـُؤْ لايَ  اجلاثية ]{ ِمُنونَ ٌت ِلَقْوٍم يـَْعِقُلوَن تِْلَك لاَيُت اّلِلَِّ نـَتـْ
1-6. ] 

َتِشُروَن َوِمْن لايَ }وقوله  ُتْم َبَشٌر تـَنـْ ُفِسُكْم َوِمْن لاَيتِِه َأْن َخَلَقُكْم ِمْن تـَُراٍب مثَّ ِإَذا أَنـْ تِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنـْ
َنُكْم َمَودًَّة َوَرمْحًَة ِإنَّ يف َذِلَك آلايٍت ِلَقْوٍم يـَتَـَفكَُّروَن وَ  َها َوَجَعَل بـَيـْ ِمْن لاَيتِِه َخْلُق َأْزَواجاً لَِتْسُكُنوا ِإلَيـْ

ِإنَّ يف َذِلَك آَلايٍت لِْلَعاِلِمنَي َوِمْن لاَيتِِه َمَناُمُكْم اِبللَّْيِل  السََّماَواِت َواأَلْرِض َواْخِتالُف أَْلِسَنِتُكْم َوأَْلَواِنُكمْ 
َخْوفاً َوَطَمعاً َوالنـََّهاِر َواْبِتَغاؤُُكْم ِمْن َفْضِلِه ِإنَّ يف َذِلَك آلايٍت ِلَقْوٍم َيْسَمُعوَن َوِمْن لاَيتِِه يُرِيُكُم اْلبَـْرَق 

فـَُيْبِيي ِبِه اأَلْرَض بـَْعَد َمْوهِتَا ِإنَّ يف َذِلَك آلايٍت ِلَقْوٍم يـَْعِقُلوَن َوِمْن لاَيتِِه َأْن تـَُقوَم  َويـُنَـزِ ُل ِمَن السََّماِء َماءً 
ُتْم خَتُْرُجونَ  وقوله [ . 55- 54الروم]{ السََّماُء َواأَلْرُض أبَِْمرِِه مثَّ ِإَذا َدَعاُكْم َدْعَوًة ِمَن األَْرِض ِإَذا أَنـْ

َمْهداً  أَْلتَـُهْم َمْن َخَلَق السََّماَواِت َواأَلْرَض لَيَـُقوُلنَّ َخَلَقُهنَّ اْلَعزِيُز اْلَعِليُم الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأَلْرضَ َولَِئْن سَ }
بـَْلَدًة َمْيتاً َكَذِلَك  َوَجَعَل َلُكْم ِفيَها ُسُبالً َلَعلَُّكْم تـَْهَتُدوَن َوالَِّذي نـَزََّل ِمَن السََّماِء َماًء ِبَقَدٍر فَأَْنَشْر َا ِبهِ 

 خُتَْرُجوَن َوالَِّذي َخَلَق اأْلَْزَواجَ 
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َعاِم َما تـَرَْكُبوَن لَِتْستَـُووا َعَلى ظُُهورِِه مثَّ َتْذُكُروا نِْعَمَة  رَبِ ُكْم ِإَذا اْستَـَويـُْتْم ُكلََّها َوَجَعَل َلُكْم ِمَن اْلُفْلِك َواألَنـْ
َقِلُبونَ  َعَلْيِه َوتـَُقوُلوا [ . 70-1الزخرف]{ ُسْبَباَن الَِّذي َسخََّر لََنا َهَذا َوَما ُكنَّا لَُه ُمْقرِِننَي َوِإ اَّ ِإىَل رَب َِنا َلُمنـْ

ٌر َأمَّا ُيْشرُِكوَن َأمَّْن َخَلَق السََّما}وقوله  ُ َخيـْ َواِت ُقِل احْلَْمُد ّلِِلَِّ َوَسالٌم َعَلى ِعَباِدِه الَِّذيَن اْصطََفى لّلِلَّ
َنا ِبِه َحَداِئَق َذاَت بـَْهَجٍة َما َكاَن َلُكْم َأْن تـُْنِبتُ  بَـتـْ َزَل َلُكْم ِمَن السََّماِء َماًء فَأَنـْ وا َشَجَرَها أَِإَلٌه َمَع َواأَلْرَض َوأَنـْ

َهار  اً َوَجَعَل هَلَا َرَواِسَي َوَجَعَل بـَنْيَ اْلَبْبَرْيِن اّلِلَِّ َبْل ُهْم قـَْوٌم يـَْعِدُلوَن َأمَّْن َجَعَل اأْلَْرَض قـََراراً َوَجَعَل ِخالهَلَا أَنـْ
 َوجَيَْعُلُكْم ُخَلَفاَء َحاِجزاً أَِإَلٌه َمَع اّلِلَِّ َبْل َأْكثـَُرُهْم ال يـَْعَلُموَن َأمَّْن جيُِيُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّوءَ 

ذَكَُّروَن َأمَّْن يـَْهِديُكْم يف ظُُلَماِت اْلبَـرِ  َواْلَبْبِر َوَمْن يـُْرِسُل الرِ اَيَح ُبْشراً بـَنْيَ اأَلْرِض أَِإَلٌه َمَع اّلِلَِّ قَِليالً َما تَ 
ُ َعمَّا ُيْشرُِكوَن َأمَّْن يـَْبدأُ اخْلَْلَق مثَّ يُِعيُدُه َوَمْن  َماِء يـَْرزُُقُكْم ِمَن السَّ َيَدْي َرمْحَِتِه أَِإَلٌه َمَع اّلِلَِّ تـََعاىَل اّلِلَّ

ُتْم َصاِدِقنيَ   [ .60,  51النمل]{ َواأَلْرِض أَِإَلٌه َمَع اّلِلَِّ ُقْل َهاُتوا بـُْرَهاَنُكْم ِإْن ُكنـْ
ٍم مثَّ اْستَـَوى َعَلى اْلَعْرِش يـُْغِشي ا}وقوله  ُ الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأَلْرَض يف ِستَِّة َأايَّ للَّْيَل ِإنَّ رَبَُّكُم اّلِلَّ
 اَر َيْطلُُبُه َحِثيثاً َوالشَّْمَس َواْلَقَمرَ النـَّهَ 
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ُ َربُّ اْلَعاَلِمنيَ  َوُهَو }وقوله [ . 50األعراف]{ َوالنُُّجوَم ُمَسخََّراٍت أبَِْمرِِه َأال َلُه اخْلَْلُق َواأَلْمُر تـََباَرَك اّلِلَّ
َزْلَنا ِبِه اْلَماَء الَِّذي يـُْرِسُل الرِ اَيَح ُبْشراً بـَنْيَ َيَدْي َرمْحَِتِه  َحىتَّ ِإَذا َأقـَلَّْت َسَباابً ثَِقاالً ُسْقَناُه لِبَـَلٍد َميِ ٍت فَأَنـْ

َوليٌَة هَلُُم }وقوله [ . 51األعراف]{ فََأْخَرْجَنا ِبِه ِمْن ُكلِ  الثََّمَراِت َكَذِلَك خُنْرُِج اْلَمْوَتى لََعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 
َتُة َأْحيَـ  َها َحب اً َفِمْنُه َيَُْكُلوَن َوَجَعْلَنا ِفيَها َجنَّاٍت ِمْن خنَِيٍل َوَأْعَناٍب َوَفجَّْر َا اأَلْرُض اْلَميـْ َناَها َوَأْخَرْجَنا ِمنـْ يـْ

اَج ُكلََّها ممَّا ْزوَ ِفيَها ِمَن اْلُعُيوِن لَِيْأُكُلوا ِمْن مَثَرِِه َوَما َعِمَلْتُه أَْيِديِهْم َأَفال َيْشُكُروَن ُسْبَباَن الَِّذي َخَلَق األَ 
ُفِسِهْم َومِمَّا ال يـَْعَلُموَن َوليٌَة هَلُُم اللَّْيُل َنْسَلُخ ِمْنُه النـََّهاَر فَِإَذا ُهمْ   ُمْظِلُموَن َوالشَّْمُس تـُْنِبُت اأَلْرُض َوِمْن أَنـْ

ْر َاُه َمَناِزَل َحىتَّ َعاَد َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِدمِي ال الشَّْمُس جَتِْري ِلُمْستَـَقرٍ  هَلَا َذِلَك تـَْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم َواْلَقَمَر َقدَّ 
َبِغي هَلَا َأْن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َوال اللَّْيُل َساِبُق النـََّهاِر وَُكلٌّ يف فـََلٍك َيْسَبُبوَن َوليٌَة هَلُْم َأ اَّ   مَحَْلَنا ُذر ِيَـّتَـُهْم يف يـَنـْ

َقُذوَن ِإالَّ اْلُفْلِك اْلَمْشُبوِن َوَخَلقْ  ُهْم َفال َصرِيَخ هَلُْم َوال ُهْم يـُنـْ َنا هَلُْم ِمْن ِمْثِلِه َما يـَرَْكُبوَن َوِإْن َنَشْأ نـُْغرِقـْ
 [ .00- 11يس]{ َرمْحًَة ِمنَّا َوَمَتاعاً ِإىَل ِحنيٍ 
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ْليَـْنظُِر اأِلْنَساُن ِممَّ ُخِلَق ُخِلَق ِمْن َماٍء َداِفٍق خيَْ }وقوله   [ .5-1الطارق]{ ُرُج ِمْن بـَنْيِ الصُّْلِب َوالتـََّراِئبِ فـَ
َنا ِفيَها َحب اً َوعِ }وقوله  بَـتـْ َنا اْلَماَء َصب اً مث شققنا األرض شقا فَأَنـْ ْليَـْنظُِر اأِلْنَساُن ِإىَل طََعاِمِه َأ اَّ َصبَـبـْ َنباً فـَ

ُتو اً َوخَنْالً َوَحَداِئَق ُغْلباً َوفَاكِ   [ .50-17عبس]{ َهًة َوَأاب ً َوَقْضباً َوزَيـْ
َنا اللَّْيَل لَِباساً َأمَلْ جَنَْعِل اأَلْرَض ِمَهاداً َواجْلَِباَل َأْواَتداً َوَخَلْقَناُكْم َأْزَواجاً َوَجَعْلَنا نـَْوَمُكْم ُسَبااتً َوَجَعلْ }وقوله 

َنا فـَْوَقُكْم َسْبعاً ِشَداداً جَ  َزْلَنا ِمَن اْلُمْعِصَراِت َماًء َثجَّاجاً َوَجَعْلَنا النـََّهاَر َمَعاشاً َوبـَنَـيـْ َعْلَنا ِسَراجاً َوهَّاجاً َوأَنـْ
إىل أضعاف أضعاف ذلك كما ذكر يف سورة ق [ 6-76النبأ]{ لُِنْخرَِج ِبِه َحب اً َونـََبااتً َوَجنَّاٍت أَْلَفافاً 

لة سورة النبل من أوهلا والذارايت والطور والرمحن واملرسالت وسورة إبراهيم واحلجر والنبل فتأمل أد
َا َعَلْيَك اْلَبالُغ اْلُمِبنُي يـَْعرُِفوَن نِْعَمَت اّلِلَِّ مثَّ يـُْنِكُرونـََها َوَأْكثـَُرُهُم ا}: إىل قوله { ْلَكاِفُرونَ فَِإْن تـََولَّْوا فَِإمنَّ

 [ .11النبل]
 َهْل أََتى َعَلى}وما ذكر يف سورة لقمان والسجدة و 
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ولخر الغاشية وسورة البلد والشمس وضباها وما ذكر يف سورة األنعام وسورة الصافات وطه { اأِلْنَسانِ 
واألنبياء واحل  واملؤمنون والفرقان من األدلة اليت هي للبصائر كالشمس لألبصار فأىب املتكلمون إال 

ميان اخللق صبيبا دليل اجلواهر واألعراض واحلركة والسكون واالجتماع واالفرتاق ولعمر هللا مل يزل إ
حىت حدثت هذه األدلة املبتدعة الباطلة فأوقعت األمة يف العناء الطويل وفرقت الكلمة وعارضت بني 
العقل والوحي وألقت بينهم العداوة والتباغض والتالعن حىت استبل بعضهم من بعض ما مل يستبل 

والتأويل ورميت أبهنا أدلة لفظية مثلها احملاربون لإلسالم وأهله وحىت فتح على النصوص ابب التبريف 
ال تفيد اليقني وساءت ظنون أتباع هؤالء بوحي رب العاملني وهذا كله بربكة هذه الطريق املخالفة للسمع 
والعقل فاهلل سببانه هن  لعباده الطريق املوصلة إىل معرفته واإلقرار أبمسائه وصفاته وأفعاله فأعرض عنها 

 تعطيل اخلالق ونفي أمسائه وصفاته وأفعاله وقالوا للناس ال يتم إميانكم هؤالء واشتقوا طريقا موصلة إىل
ومعرفتكم ابلصانع إال هبذه الطريق فلما سلكها من سلكها أدت به إىل ما أسره احلرية والشك والتأويل 

 .والتجهيل وهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل
 السابع والعشرون بعد املائةانتهى اجلزء الثالث ويليه اجلزء الرابع وأوله الوجه 
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 اجمللد الرابع
الفصل الرابع والعشرون يف ذكر الطواغيت األربع اليت هدم هبا أصباب التأويل الباطل معاقل الدين 

 (اتبع)وانتهكوا هبا حرمة القرلن وحموا هبا رسوم اإلميان 
 (اتبع)مل نلتفت إىل الوحي إذا تعارض العقل ونصوص الوحي أخذ ا ابلعقل و : الطاغوت الثاين

... 
إن هذه املعارضة بني الوحي والعقل نتيجة جهلني عظيمني جهل : الوجه السابع والعشرون بعد املائة

 .ابلوحي وجهل ابلعقل
أما اجلهل ابلوحي فإن املعارض مل يفهم مضمونه وما دل عليه بل فهم منه خالف احلق الذي دل عليه 

ه ابلرأي واملعقول وحنن ننزل معه درجة ونبني أن املعقول الذي ذكره ال وأريد به مث عارض ما دل علي
يصلح ملعارضة املعىن الباطل الذي فهمه من الوحي فضال عن املعىن الصبيح الذي دل عليه الوحي 

فإنه يستبيل أن يعارض معارضة صبيبة البتة بل هو احلق الذي ليس بعده إال الضالل وهللا تعاىل هو 



حق ورسوله حق ودينه حق ووحيه حق وما خالف ذلك فهو الباطل احملض الذي ال يقوم  احلق وكالمه
 .على صبته دليل بل األدلة الصبيبة اليت تنتهي مقدماهتا إىل الضرورايت تدل على بطالنه

وأما اجلهل ابلعقل فإنه ال يتصور أن يعارض العقل الصبيح الوحي أبدا ولكن اجلاهل يظن أن تلك 
ة وهي جهلية خيالية من جنس شبه السوفسطائية فاحلاصل أنه إن عارض ما فهمه من الشبهة عقلي

 النص مبا هو الباطل كان جاهال ابلوحي ومدلوله وإن عارض مدلوله وحقيقته
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اليت دل عليها فهو جاهل ابلعقل فال يتصور أن جيتمع هلذا املعارض علم ابلوحي والعقل أصال بل إما 
 هبما وهو األغلب على هؤالء أو أبحدمها ولسنا ندفع معرفتهم ببعض العقليات أن يكون جاهال

املشرتكة بني املسلمني واليهود والنصارى واجملوس وعباد األصنام بل وال ندفع تربيزهم فيها وحذقهم هبا 
أفعاله كما وإمنا نبني ابلرباهني الواضبة أهنم من أجهل الناس ابلعقليات املتعلقة أبمساء الرب وصفاته و 

هم جهال بوحيه ومبا جاءت به رسله وقد نفى هللا سببانه السمع والعقل عمن أعرض عن رسله فكيف 
مبن عارض ما جاءوا به وأخرب سببانه أنه ال بد أن يظهر هلم يف معادهم أهنم مل يكونوا من أهل السمع 

 .وال من أهل العقل
عارضني كما تقدم هم صنفان مالحدة دهرية ومعطلة أن هؤالء امل: الوجه الثامن والعشرون بعد املائة

جهمية واملالحدة الدهرية أصل معارضتهم تكذيب الرسل والطعن فميا جاءوا به فهم خصوم الرسل يف 
األصل وهؤالء اجلهمية املعطلة قوهلم مأخوذ من قول أولئك بعينه وطريقتهم مشتقة من طريقتهم بل  

عارضة بني العقل ونفس الرسالة وهؤالء سلكوا املعارضة بني كلماهتم واحدة ولكن أولئك سلكوا امل
العقل وبني أشرف ما جاءت به الرسل وأفضله وأجله فتأمل موافقة اجلهمية لفرعون خصم موسى 

 وعدوه فإنه
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أنكر الصانع وهؤالء وافقوه على إنكار صفاته وأقروا بصانع ال صفة له وال فعل وهلذا قال بعض األئمة  
ن فرعون أعقل من هؤالء فإهنم اشرتكوا يف خمالفة صريح العقل وتناقضت اجلهمية فقالوا هو صانع كا

للعامل من غري صنع يقوم به وال وصف وال مباينة للعامل وال دخول فيه وجبد فرعون أن يكون هللا فوق 



عليهم األشعري مساواته على عرشه وكذب موسى يف ذلك ووافقته اجلهمية على هذا النفي وهبذا احت  
يف كتبه كلها والقاضي أبو بكر وأبو عمر بن عبد الرب وعمهور أئمة السنة وأنكر فرعون أن يكون هللا  
كلم موسى ووافقه اجلهمية على ذلك وأنكر أعداء الرسل من املشركني عباد األصنام والكواكب 

افقهم ابن سينا وأتباعه على ذلك والفالسفة وغريهم معاد األبدان وخراب العامل وحقيقة اجلنة والنار وو 
وأخذ اجلهمية بعض هذا اإلنكار فقالوا تفىن اجلنة والنار وهذا قول شيخهم جهم وكلهم أنكروا أشرف 
ما يف اجلنة وأجل نعيمها وأفضله على اإلطالق الذي ما طابت اجلنة إال به وهو النظر إىل وجه الرب 

عليهم وخطابه هلم بل هذا حقيقة اجلنة ورأس نعيمها تبارك وتعاىل من فوقهم ومساع كالمه وتسليمه 
 فنفوه وكذبوا به وأثبتوا أكال وشراب وعماعا مث قالوا بنفاده وانقطاعه وهذا ابب إذا
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تتبعه من يعلم ما عند القوم وما جاءت به الرسل ويعترب هذا هبذا جيد أقواهلم مشتقة من أقوال أعداء 
 .الرسل

 أخوها غذته أمه بلباهنا... تكنه فإنه فإن ال يكنها أو 
أن الكالم يف الدين نوعان أمر وخرب فما عارض األمر كان من ابب : الوجه التاسع والعشرون بعد املائة

اهلوى الذي َيمر به الشيطان والنفس وما عارض اخلرب كان من ابب الظن واخلرص الذي هو أكذب 
األمرين فهم يف اإلرادات اتبعون ألهوائهم ويف االعتقادات  احلديث وهؤالء ال جتدهم إال وقد عمعوا بني

{ ِإْن يـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوَما تـَْهَوى األَنـُْفُس َوَلَقْد َجاَءُهْم ِمْن َرهبِ ُِم اهْلَُدى}: اتبعون لظنوهنم قال هللا
 [ .51النجم]

ْبِلُكْم َكانُوا َأَشدَّ ِمنْ }وقال تعاىل  ًة َوَأْكثـََر َأْمَواالً َوَأْوالداً فَاْسَتْمتَـُعوا خبَالِقِهْم َكالَِّذيَن ِمْن قـَ ُكْم قـُوَّ
ْبِلُكْم خبَالِقِهْم َوُخْضُتْم َكالَِّذي َخاُضو  [ .61التوبة]{ فَاْسَتْمتَـْعُتْم خبَالِقُكْم َكَما اْسَتْمَتَع الَِّذيَن ِمْن قـَ
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ت واخلوض اتباع الباطل والشبهات وقد نزه سببانه رسوله عن فاالستمتاع ابخلالق اتباع اهلوى والشهوا
 [ .7,  5النجم]{ َوالنَّْجِم ِإَذا َهَوى َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى}: طريقة هؤالء فقال تعاىل

: فنزهه عن الضالل الذي هو نقيض اهلدى وعن الغي الذي هو نقيض الرسد وقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف خلفائه



واملقصود أن ما  اقض خرب الرسل كان كذاب وضالال " عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي"
 وقوال على هللا غري احلق وقد هنى هللا سببانه
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َأْن  َأمَلْ يـُْؤَخْذ َعَلْيِهْم ِميثَاُق اْلِكَتابِ }: أن يقال عليه غري احلق وأخذ امليثاق على اتباع الرسل بذلك فقال
اَي َأْهَل اْلِكَتاِب ال تـَْغُلوا يف ِديِنُكْم َوال تـَُقوُلوا َعَلى }وقال [ 761األعراف]{ ال يـَُقوُلوا َعَلى اّلِلَِّ ِإالَّ احْلَق  

وأخرب سببانه أنه ال بد أن ينال املفرتين غضب من رهبم وذلة يف احلياة [ 717النساء]{ اّلِلَِّ ِإالَّ احْلَقَّ 
فرتاء الفرية عليه سببانه يف أمسائه وصفاته وأفعاله وقد ضمن سببانه أنه ال بد أن الدنيا وأعظم اال

خييب أهل االفرتاء وال يهديهم وأنه يستبتهم بعذابه أي يستأصلهم قال تعاىل إخبارا عن كليمه موسى 
َلُكْم ال تـَْفتَـُروا َعَلى اّلِلَِّ َكِذابً فـَُيسْ }: أنه قال لرؤوس املعطله وأئمتهم ِبَتُكْم ِبَعَذاٍب َوَقْد َخاَب َمِن َويـْ

تَـَرى وهذه األصول اليت عارضوا هبا الكتاب والسنة تشتمل على الكذب والفرية يف [ 65طه]{ افـْ
 مسائلها ودالئلها كأصول املالحدة من الفالسفة والدهرية النافني ملا أخرب هللا به من
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ة ملا أخرب به من امسائه وصفاته وأفعاله وأصول القدرية أصول اإلميان اخلمسة وأصول اجلهمية املناقض
املعارضة ملا أخرب به من عموم قدرته ومشيئته وأصول املالحدة االحتادية اليت رفعت العقل والنقل 
واحلس وأبطلت اخللق واألمر والنبوة والرسالة الثواب والعقاب وأصول هؤالء كلهم أصول الزندقة 

 .والدينواالحتاد املناقضة للعقل 
إن هؤالء املعارضني ال يتم هلم ما ادعوه من املعارضة إال أبربعة أمور يستلزمها : الوجه الثالثون بعد املائة

قوهلم لبس احلق ابلباطل فهذه أربعة مقامات تتضمنها أصوهلم بل هذه األربعة هي قواعدهم اليت يبنون 
لنفسه من الصفات والكالم والعلو واالستواء  عليها أما لبس احلق ابلباطل فأنتم تسمون ما أثبته هللا

تركيبا وجتسيما وتشبيها وتسمون عرشه حيزا واستواءه عليه حتيزا وتسمون صفاته أعراضا وتنزهونه عنها 
وأفعاله حوادث وتنفوهنا عنه وحكمته أغراضا وتبطلوهنا ووجهه الكرمي ويديه حوارح وينكروهنا ويسمون 

سا وتوحيدا فيلتبس احلق ابلباطل على من مل يعرف مرادهم من هذا التنزيه نفيهم وتعطيلهم تنزيها وتقدي
 والتوحيد
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والتقديس وال من ذلك التجسيم والتشبيه والتمثيل فإذا وقعوا يف هذا اللبس والتلبيس ترتب عليه 
األربعة ضرورة كتمان احلق والتكذيب به والتصديق ابلباطل وهلذا جعل سببانه كل اثنني من هذه 

ُتْم تـَْعَلُمونَ }: فريقني أما ألوالن فقال تعاىل وقد [ 05البقرة]{ َوال تـَْلِبُسوا احْلَقَّ اِبْلَباِطِل َوَتْكُتُموا احْلَقَّ َوأَنـْ
هل هو منصوب أو جمزوم على قولني مبنيني على الواو هل هي واو عطف { َوَتْكُتُموا}اختلف يف قوله 

ف قال النهي تعلق بكل واحد من األمرين على انفراده ولو كانت أو واو صرف فمن جعلها واو عط
واو صرف لكان املنهي عنه عمعهما ال أفرادمها ومن جعلها واو صرف قال لبس احلق ابلباطل مستلزم 
لكتمانه كما يكتم احلق من لبسه مبا يسرته ويغشيه فهما متالزمان ال ينفك أحدمها عن اآلخر فالنهي 

اآلخر بطريق اللزوم ففي كون الواو واو عمع إفادة هذا املعىن وإن كتمان احلق عن أحدمها هني عن 
مالزم للبسه ابلباطل ال ينفك عنه وال ميكن إيقاع أحدمها إال ابآلخر وهذا شأن كل متالزمني وهذا 

وََكَفُروا اِبّلِلَِّ  َوالَِّذيَن لَمُنوا اِبْلَباِطلِ }: القول أميز من األول وأعرب وأما القرينان اآلخران فقال تعاىل
 [ .55العنكبوت]{ ُأولَِئَك ُهُم اخْلَاِسُرونَ 
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تَـَرى َعَلى اّلِلَِّ َكِذابً َأْو َكذََّب اِبحْلَقِ  َلمَّا َجاَءُه أَلَْيَس يف َجَهنََّم َمْثوًى }وقال تعاىل  َوَمْن َأْظَلُم ممَِّن افـْ
 [ .61العنكبوت]{ لِْلَكاِفرِينَ 
{ ْن َأْظَلُم ممَّْن َكَذَب َعَلى اّلِلَِّ وََكذََّب اِبلصِ ْدِق ِإْذ َجاَءُه أَلَْيَس يف َجَهنََّم َمْثوًى لِْلَكاِفرِينَ َفمَ }وقال 

 [ .15الزمر]
وهذان أيضا متالزمان فكل من صدق ابلباطل كذب بضده وهو احلق وإذا عرف هذا فما أثبته هللا 

ائه على عرشه وعلوه على خلقه هو احلق عقال ومسعا وما خالفه لنفسه من صفاته وكالمه وتكليمه واستو 
لِيَـْهِلَك َمْن َهَلَك َعْن بـَيِ َنٍة َوحَيْىَي }. هو الباطل وهللا سببانه قد فصل لنا هذا من هذا ومل يدعه ملتبسا

 [ .05األنفال]{ َمْن َحيَّ َعْن بـَيِ َنةٍ 
كتمان احلق والتكذيب به والتصديق بضده وإذا فلبس النفاة املعطلة هذا هبذا فاضطرهم اللبس إىل  



أردت معرفة هذا فامتبنه يف مسائلهم ودالئلهم وكلماهتم اجململة األلفاظ املشتبهة املعاين وابهلل التوفيق 
 :يوضبه

(0/7575) 

 
 

أنه ما من حق وابطل إال وبينهما اشرتاك من بعض الوجوه ولو يف : الوجه احلادي والثالثون بعد املائة
ل الوجود أو يف أصل اإلخبار أو يف جمرد املعلومية أبن يكون هذا معلوما مذكورا وهذا معلوما مذكورا أص

ولكل واحد منهما خصائص يتميز هبا عن اآلخر فأحظى الناس ابحلق وأسعدهم به الذي يقع على 
ك ويفصله به اخلصائص املميزة الفارقة ويلغي القدر املشرتك فيبكم ابلقدر الفارق على القدر املشرت 

وأبعدهم عن احلق واهلدى من عكس هذا السري وسلك ضد هذه الطريق فألغى اخلصائص الفارقة وأخذ 
القدر املشرتك وحكم به على القدر الفارق وأضل منه من أخذ خصائص كل من النوعني فأعطاها للنوع 

طلهم مثال ذلك أن أعداء اآلخر فهذان طريقا أهل الضاللة اللتان يرجع إليهما عميع شعب ضالهلم واب
الرسل املكذبني هلم اجلاحدين ملا جاءوا به من احلق ملا أرادوا تلبيس احلق الذي جاءوا به ابلباطل أخذوا 
بينه وبني الباطل قدرا مشرتكا مث ألغوا القدر الفارق وما اختص به أحد النوعني فقالوا هذا الرسول شاعر 

 العامل فأخذوا قدرا مشرتكا بني الشعر وبني كالمه الذي وكاهن وجمنون وطالب ملك ورايسة وصيت يف
جاء به من الرتغيب والرتهيب وحسن التعبري عن املعاين ابللفظ الذي يروق املسامع ويهز القلوب 

وحيرك النفوس فقالوا هو شاعر وهذا شعر وضربوا عن اخلصائص الفارقة صفبا وقالوا هو كاهن ألن 
 خبار عن األمور الغائبة اليت ال خيرب هبا غريه وكذلكالكاهن كان عندهم معروفا ابإل
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هذا املدعي لذلك مثله وقالوا جمنون ألن اجملنون يقول ويفعل خالف ما اعتاده الناس وقالوا ساحر ألن 
الساحر َيخذ ابلقلوب والعيون وحيبب اترة وينفر أخرى وهلذا قال هلم الوليد بن املغرية وقد سألوه ماذا 

ولون للناس يف أمر دمحم ففكر وقدر ورأى أن أقرب ما يقولون هو ساحر ألنه يفرق بني املرء وزوجه يق
 .ودمحم يفعل ذلك فإن املرأة إذا أسلمت دون زوجها أو اسلم زوجها دوهنا وقعت الفرقة بينهما والعداوة

إلخبار عما أخرب عنه وكذلك قوهلم عن القرلن أساطري األولني أخذوا قدرا مشرتكا بينهما وهو جنس ا
األولون وهكذا قوهلم هو طالب ملك ورايسة وصيت واملقصود أن كل مبطل فإنه يتوصل إىل ابطله هبذه 



الطريق مث يلبس ما يدعو إليه خصائص احلق وما ينفر عنه خصائص الباطل وهذا شأن الساحر فكالمه 
غب فيه إذا عرف هذا فهؤالء أخذوا خيرج احلق يف صورة الباطل فينفر عنه والباطل يف صورة احلق فري 

قدرا مشرتكا بني ما أثبته هللا لنفسه من الصفات واألفعال وبني ما للمخلوقني من ذلك وحكموا بذلك 
 القدر املشرتك على خصائص الرب سببانه مث ألغوا حكم تلك اخلصائص واعتبارها مث جعلوا
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عة أوجه مثاله أهنم أخذوا قدرا مشرتكا بني اليد القدمية حكمها حكم خصائص املخلوقني فأخطأوا من أرب
واحلادثة مث حكموا مبا فهموه من ذلك القدر املشرتك على القدمية مث ألغوا القدر الفارق بني اليد واليد 
 :مث جعلوا خصائص أحدمها هي خصائص األخرى واعترب هذا منهم يف كل صفة يريدون نفيها يوضبه

إنك إذا أخذت لوازم املشرتك واملميز وميزت هذا من هذا صح نظرك : ون بعد املائةالوجه الثاين والثالث
ومناظرتك وزال عنك اللبس والتلبيس وذلك أن الصفة يلزمها لوازم من حيث هي هي فهذه اللوازم 

جيب إثباهتا وال يصح نفيها إذ نفيها ملزوم كنفي الصفة مثاله الفعل واإلدراك للبياة فإن كل حي فعال 
مدرك وإدراك املسموعات بصفة السمع وإدراك املبصرات بصفة البصر وكشف املعلومات بصفة العلم 
والتمييز هلذه الصفات فهذه اللوازم ينتفي رفعها عن الصفة فإهنا ذاتية هلا وال يرتفع إال برفع الصفة 

 ويلزمها لوازم من حيث كوهنا صفة للقدمي مثل كوهنا واجبة قدمية عامة
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التعلق فإن صفة العلم واجبة هلل قدمية غري حادثة متعلقة بكل معلوم على التفصيل وهذه اللوازم منتفية 
عن العلم الذي هو صفة للمخلوق ويلزمها لوازم من حيث كوهنا صفة له مثل كوهنا ممكنة حادثة بعد أن 

ها إىل القدمي واجعل هذا مل تكن خملوقة غري صاحلة للعموم مفارقة له فهذه اللوازم يستبيل إضافت
التفصيل ميزا ا لك يف عميع الصفات واألفعال واعتصم به يف نفي التشبيه والتمثيل ويف بطالن النفي 

والتعطيل واعتربه يف العلو واالستواء جتد هذه الصفة يلزمها كون العايل فوق السافل يف القدمي واحلديث 
افل حاواي لألعلى حميطا به حامال له واألعلى مفتقر إليه فهذا الالزم حق ال جيوز نفيه ويلزمها كون الس

وهذا يف بعض املخلوقات ال يف كلها بل بعضها ال يفتقر فيه األعلى إىل األسفل وال حيويه األسفل وال 



حييط به وال حيمله كالسماء مع األرض فالرب تعاىل أجل شأ ا وأعظم أن يلزم من علوه ذلك بل لوازم 
 ي محلهعلوه من خصائصه وه
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للسافل وفقر السافل إليه وغناه سببانه عنه وإحاطته عز وجل به فهو فوق العرش مع محله العرش 
ومحلته وغناه عن العرش وفقر العرش إليه وإحاطته ابلعرش وعدم إحاطة العرش به وحصره للعرش وعدم 

للبس ال مييزون هذا التمييز وال حصر العرش له وهذه اللوازم منتفية عن املخلوق وأصباب التلبيس وا
يفصلون هذا التفصيل ولو ميزوا وفصلوا هلدوا إىل سواء السبيل وعلموا مطابقة العقل الصريح للتنزيل 

 .ولسلكوا خلف الدليل ولكن فارقوا الدليل وضلوا عن سواء السبيل
ل واعتقاد املعارضة بني إن األصل الذي قادهم إىل النفي والتعطي: الوجه الثالث والثالثون بعد املائة

العقل والوحي أصل واحد هو منشأ ضالل بين لدم وهو الفرار من تعدد صفات الواحد وتكثر أمسائه 
الدالة على صفاته وقيام األمور املتجددة به وهذا ال حمذور فيه وهو احلق الذي ال يثبت كونه سببانه 

كار له وهذا القدر الزم جلميع طوائف أهل راب وإهلا وخالقا إال به ونفيه جبد للصانع ابلكلية وإن
األرض على اختالف مللهم وحنلهم حىت ملن جبد الصانع ابلكلية وأنكره رأسا فإنه يضطر إىل اإلقرار 

 بذلك وإن قام عنده ألف شبهة
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يما فعاال أو أكثر على خالفه أما من أقر ابلصانع فإنه مضطر إىل أن يقر بكونه حيا عاملا قادرا مريدا حل
ومع إقراه هبذا فقد اضطر إىل القول بتعدد صفات الواحد وتكثر أمسائه وأفعاله فلو تكثرت بعد ما 
تكثرت مل يلزم من تكثرها وتعددها حمذور بوجه من الوجوه وإن قال أ ا أنفيها عملة وال أثبت تعددها 

فهو هذه املوجودات أم غريها فإن  بوجه فقيل له فهل تثبته موجودا أم ال فإن قال أثبته موجودا قيل له
قال غريها قيل له فهل هو خالقها أم ال فإن قال هو خالقها قيل له فهل هو قادر عليها عامل هبا مريد 
هلا أم ال فإن قال نعم هو كذلك اضطر إىل تكثر صفاته وتعددها وإن نفى ذلك كان جاحدا للصانع 

الز ادقة الدهرية املنكرين لرهبم تعاىل ويقال له ما قالت ابلكلية  افيا له فيستدل عليه مبا يستدل على 
 [ .74إبراهيم]{ َأيف اّلِلَِّ َشكٌّ }الرسل ألممهم 



 وهل يستدل عليه بدليل هو أظهر للعقول من إقرارها به وبربوبيته
 إذا احتاج النهار إىل دليل... وليس يصح يف األذهان شيء 
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جب الوجود ال صفة له قيل له بل زعمت أنه معدوم ممتنع الوجود وكل وإن قال أ ا أثبته موجودا وا
موجود حمقق أو مقدر أكمل منه على هذا التقدير فضالل اليهود والنصارى وعباد األصنام أعرف به 
منك وأقرب إىل احلق والصواب منك وأما فرارك من قيام األمور املتجددة به ففررت من أمر ال يثبت  

خالقا إال به وال يتقدر كونه صانعا هلذا العامل مع نفيه أبدا وهو الزم جلميع طوائف أهل كونه إهلا وراب و 
األرض على اختالفهم حىت للفالسفة الذين هم أبعد اخللق من إثبات الصفات واألفعال هو الزم هلم 

إال إبثبات ذلك  لزوما ال انفكاك هلم عنه وهلذا قال بعض عقالء الفالسفة إنه ال يتقرر كونه راب للعاملني
مث قال واإلجالل من هذا اإلجالل واجب والتنزيه من هذا التنزيه متعني قال بعض أهل العلم وهذه 
املسألة تقوم عليها رتب من ألف دليل عقلي ومسعي والكتب اإلهلية والنصوص النبوية  اطقة بذلك 

ن كل سورة من سور القرلن تتضمن وإنكاره ملا علم ابلضرورة من دين الرسل أهنم جاءوا به وحنن نقول إ
 .إثبات هذه املسألة وفيها أنواع من األدلة عليها فأدلتها تزيد على عشرة لالف دليل
يدل { احْلَْمُد ّلِِلَِّ }فأول سورة من القرلن تدل عليها من وجوه كثرية وهي سورة أم الكتاب فإن قوله 

 عليها فإنه
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د نفسه عليها يف كتابه ومحده عليها رسله ومالئكته واملؤمنون من عباده سببانه حيمد على أفعاله كما مح
: فمن ال فعل له البتة كيف حيمد على ذلك فاألفعال هي املقتضية للبمد وهلذا جنده مقرو ا هبا كقوله

[ 01األعراف]{ ي َهَدا َا هِلََذااحْلَْمُد ّلِِلَِّ الَّذِ }[ 7األنعام]{ احْلَْمُد ّلِِلَِّ الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأَلْرضَ }
{ احْلَْمُد ّلِِلَِّ فَاِطِر السََّماَواِت َواأْلَْرضِ }[ 7الكهف]{ احْلَْمُد ّلِِلَِّ الَِّذي أَنـَْزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتابَ }
 [7فاطر]

ل وقت فيه وكونه وربوبيته للعامل تتضمن تصرفه فيه وتدبريه له ونفاذ أمره ك{ َربِ  اْلَعاَلِمنيَ }قوله : الثاين
معه كل ساعة يف شأن خيلق ويرزق ومييت وحييي وخيفض ويرفع ويعطي ومينع ويعز ويذل ويصرف األمور 



 .مبشيئته وإرادته وإنكار ذلك إنكار لربوبيته وإهليته وملكه
 .وهو الذي يرحم بقدرته ومشيئته من مل يكن رامحا له قبل ذلك{ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ }قوله : الثالث
ينِ }قوله : الرابع  وامللك هو املتصرف فيما هو ملك عليه ومالك له من ال تصرف{ َماِلِك يـَْوِم الدِ 
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 .له وال يقوم به فعل البتة ال يعقل له ثبوت ملك وال مالك
ك وهو فهذا سؤال لفعل يفعله هبم مل يكن موجودا قبل ذل{ اْهِد َا الصِ َراَط اْلُمْسَتِقيمَ }قوله : اخلامس

 .اهلداية اليت هي فعله فيرتتب عليها االهتداء الذي هو مطاوع وهو فعلهم
َعْمَت َعَلْيِهمْ }قوله : السادس ونعمته عليهم وفعله القائم به وهو اإلنعام فلو مل يقم به { ِصَراَط الَِّذيَن أَنـْ

 .فعل اإلنعام مل يكن للنعمة وجود البتة
وهم الذين غضب هللا عليهم بعدما أوجدهم وقام هبم { َمْغُضوِب َعَلْيِهمْ َعَلْيِهْم َغرْيِ الْ }قوله : السابع

احْلَْمُد ّلِِلَِّ َربِ  }: أن العبد إذا قال: "سبب الغضب فالغضب على املعدوم حمال وقد ثبت عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص
أثىن علي عبدي فإذا قال : يقول هللا{ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ }محدين عبدي فإذا قال : يقول هللا{ اْلَعاَلِمنيَ 

ينِ } َك َنْسَتِعنيُ }قال هللا جمدين عبدي فإذا قال { َماِلِك يـَْوِم الدِ  َك نـَْعُبُد َوِإايَّ هذه بيين وبني : قال هللا{ ِإايَّ
 ذاه: إىل لخرها قال هللا{ اْهِد َا الصِ َراَط اْلُمْسَتِقيمَ }عبدي نصفني نصفها يل ونصفها لعبدي فإذا قال 
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فهذه أدلة من الفاحتة وحدها فتأمل أدلة الكتاب العزيز بعد على هذا األصل " لعبدي ولعبدي ما سأل
جتدها فوق عد العادين وإحصاء احملصني حىت أنك جتد يف اآلية الواحدة على اختصار لفظها عدة أدلة  

َا َأْمُرُه ِإَذا َأرَاَد َشْيئاً َأْن يـَُقولَ }: كقوله  :ففي هذه اآلية عدة أدلة[ 15يس]{ َلُه ُكْن فـََيُكونُ  ِإمنَّ
َا َأْمُرهُ }قوله : أحدها  وهذا أمر التكوين الذي ال يتأخر عنه أمر الكون بل يعقبه{ ِإمنَّ
 وإذا ختلص الفعل لالستقبال{ ِإَذا َأرَاَد َشْيئاً }قوله : الثاين
 تقبالوإن ختلص املضارع لالس{ َأْن يـَُقوَل لَهُ }قوله : الثالث
 أن يقول فعل مضارع إما للبال وإما لالستقبال: الرابع

 ومها حرفان سبق أحدمها اآلخر ويتعقبه الثاين{ ُكنْ }قوله : اخلامس
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والفاء للتعقيب يدل على أنه يكون عقيب قوله له كن سواء ال يتأخر عنه { فـََيُكونُ }قوله : السادس
َوَلمَّا َجاَء }ه سببانه والكون قد تعقبه ومل ينزح عنه وقوله تعاىل تكوين قائم ب{ ُكنْ }السابع أن قوله 

َناهُ }فهو سببانه إمنا كلمه ذلك الوقت وقوله [ 701األعراف]{ ُموَسى ِلِميَقاتَِنا وََكلََّمُه رَبُّهُ  { َو َاَديـْ
يَـُقولُ }[ 55مرمي] َهُكَما َعْن تِْلُكَما َو َاَدامُهَا رَبُـّهُ }وقوله [ 65القصص]{ َويـَْوَم يـَُناِديِهْم فـَ َما َأمَلْ أَنـْ

{ َهْل يـَْنظُُروَن ِإالَّ َأْن َيَْتِيَـُهُم اّلِلَُّ }فالنداء إمنا حصل ذلك الوقت وقوله [ 55األعراف]{ الشََّجَرةِ 
 َوِإَذا َأَرْد َا َأنْ }[ 50األعراف]{ مثَّ اْستَـَوى َعَلى اْلَعْرشِ }[ 55الفجر]{ َوَجاَء رَبُّكَ }[ 574البقرة]

ْريَةً  ُ ِبُكُم اْلُيْسرَ }[ 76الربوج]{ فـَعَّاٌل ِلَما يُرِيدُ }[ 76اإلسراء]{ نـُْهِلَك قـَ يُرِيُد }[ 715البقرة]{ يُرِيُد اّلِلَّ
ُ َأْن خُيَفِ َف َعْنُكمْ   [51النساء]{ اّلِلَّ
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ُ يُرِيُد َأْن يـَُتوَب َعَلْيُكمْ } َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا يف اأْلَْرِض َوجَنَْعَلُهْم  َونُرِيُد َأْن مَنُنَّ }[ 51النساء]{ َواّلِلَّ

ُهمْ  َن هَلُْم يف اأَلْرِض َونُِرَي ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدمُهَا ِمنـْ { َما َكانُوا حَيَْذُرونَ  أَِئمًَّة َوجَنَْعَلُهُم اْلَوارِِثنَي َومُنَكِ 
ُ يـَُقوُل احْلَقَّ َوهُ }[ 5,  6القصص] ُ قـَْوَل الَّيِت جُتَاِدُلَك }[ 0األحزاب]{ َو يـَْهِدي السَِّبيلَ َواّلِلَّ َع اّلِلَّ َقْد مسَِ

ُ َيْسَمُع حَتَاُورَُكَما [ 06طه]{ ِإنَّيِن َمَعُكَما َأمْسَُع َوَأَرى}[ 7اجملادلة]{ يف َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإىَل اّلِلَِّ َواّلِلَّ
وهذا عند النفاة ال [ 51الرمحن]{ ُكلَّ يـَْوٍم ُهَو يف َشْأنٍ }[ 75الشعراء]{ آِبايتَِنا ِإ اَّ َمَعُكْم ُمْسَتِمُعونَ }

حقيقة له بل الشؤون للمفعوالت وأما هو فله شأن واحد قدمي فهذه األدلة السمعية وأضعاف أضعافها 
 .مما يشهد هبا صريح العقل وشهد ببطالن ما خالفها
 هو الذي أفسد العقل والنقل وفتح ابب املعارضةفإنكار ذلك وإنكار تكثر الصفات وتعدد األمساء 
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بينهما وتفصيل أدلة هذه املسألة وبيان بطالن الشبه املعارضة هلا يستدعي جملدا كبريا ولعلنا إن ساعد 
 .القدر أن نكتبه وهللا املستعان



يس يف العقل ما يوجب إن من أئمة هؤالء املعرضني من يقول إنه ل: الوجه الرابع والثالثون بعد املائة
تنزيه الرب سببانه وتعاىل عن النقائص ومل يقم على ذلك دليل عقلي أصال كما صرح به الرازي وتلقاه 
عن اجلويين وأمثاله قالوا وإمنا نفينا النقائص عنه ابإلعماع وقد قدح الرازي وغريه من النفاة يف داللة 

قاطعني بتنزيه هللا عن النقائص بل غاية ما عندهم يف  اإلعماع وبينوا أهنا ظنية ال قطعية فالقوم ليسوا
ذلك الظن فيا للعقالء واي ألويل األلباب كيف تقوم األدلة القطعية على نفي صفات كماله ونعوت 
جالله وعلوه على خلقه واستوائه على عرشه وتكلمه ابلقرلن حقيقة وتكليمه ملوسى حقيقة بكالمه 

بصارهم عيا ا من فوقهم يف اجلنة حىت تدعي أن األدلة السمعية الدالة على القائم به ورؤية املؤمنني له أب
ذلك قد عارضها صريح العقل وأما تنزيهه عن العيوب والنقائص فلم يقم عليه دليل عقلي ولكن 

علمناه ابإلعماع وقد قلتم داللته ظنية فوهللا لو قال املشبه اجملسم بزعمكم ما قال ما رضي لنفسه هبذا 
 رب العاملني وقيوم السماوات واألرض أكرب يف صدرهولكان 
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وأجل يف قلبه من أن ال يكون يف عقله دليل ينزهه عن النقائص ولعل جاهال أن يقول إ ا قلنا عليهم ما 
مل يقولوا أو استجز ا ما يستجيزونه هم من حكاية مذاهب الناس عنهم فما يعتقدونه هم الزم ألقواهلم 

هم كذاب صرحيا يقولون مذهب احلنابلة إن هللا جيوز أن يتكلم بشيء وال يعين به شيئا فيكذبون علي
ومذهبهم أن هللا ال جيوز أن يرى وأمثال ذلك مما هو كذب صريح وفرية مستندهم فيها ما فهموه من 
ي الزم قوهلم فنبن ال نستجيز ذلك على أحد من الناس ولكن هذه كتب القوم فراجعها وال تقلد احلاك
عنهم ويكفيك من فساد عقل يعارض الوحي أنه مل يقم عنده دليل عقلي ينزه ربه وخالقه عن العيوب 

والنقائص فلقد كشف لك صاحب هذا العقل عن حقيقة معقوله وأقر على نفسه وعقله أنه أقل وأحقر 
 .شأ ا أن يعارض الوحي ونصوص األنبياء مث يتقدم عليها وابهلل التوفيق

أن يقال هلؤالء املعارضني للوحي بعقوهلم ال ميكنكم تنزيه الرب : الثالثون بعد املائةالوجه اخلامس و 
سببانه عن النقائص والعيوب إال أن يتبيزوا إىل أهل السنة ويصريوا أضيافا هلم ويستضيئوا بنورهم وإال 

 عمتمفال ميكنكم على أصولكم تنزيه الرب عن العيوب البتة فإنكم نزهتموه عن صفات كماله وز 
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أهنا تستلزم التجسيم وهو يستلزم احلدوث فبذلك نفيتم صفاته وأفعاله فلما قال لكم أهل اإلثبات 
نفيكم هلذه الصفات يستلزم ثبوت ضدها له وهو نقص وهو حمال على من له الكمال كله أجبتموه أبن 

ل هذه الصفات وال أضدادها فال هذا إمنا يلزم يف القابل للشيء وضده وأما الرب سببانه فإنه ال يقب
يلزم من سلبها عنه ثبوت أضدادها كما ال يلزم من سلب الكالم والسمع والبصر واحلياة عن احلجر 
وصفه ابخلرس والطرش والعمى واملوت فقال لكم أهل اإلثبات لو جعلتموه قابال لصفات الكمال 

األعمى واألخرس واألصم والعاجز وسلبتموها عنه لكان أكمل ممن ال يقبل صفات الكمال البتة ف
أكمل من احلجر والرتاب فنزلتم درجة أخرى وشبهتموه أبنقص الناقصات وهو ماال يقبل الكمال بوجه 
فلو أثبتم له صفات الكمال كلها على وجه التشبيه والتمثيل خبلقه لكان خريا من تشبيهكم له أبنقص 

حليوان الذي يقبل أن يتعاقب عليه العدم وامللكة الناقصات من اجلمادات اليت ال تقبل الكمال فإن ا
 فيكون اترة مسيعا واترة أصم أكمل من اجلماد

(0/7514) 

 
 

الذي ال يقبل هذا وال هذا بل احليوان املوصوف هبذه النقائص مع إمكان اتصافه هبذا الكمال أكمل 
الكمال مع أن املتصف من اجلماد الذي ال يقبل ذلك فإذا قلتم إن الرب ال يقبل االتصاف بصفات 

ابلنقائص ميكنه االتصاف هبا جعلتموه أنقص من احليوا ات وكان من وصفه هبذه النقائص خريا منكم 
وهم يشنعون مبا حيكي عن ضالل اليهود والنصارى أن هللا ندم على الطوفان حىت عض أصبعه وجرى 

ء مع كفرهم وضالهلم أحسن قوال الدم وبكى على الطوفان حىت رمد وعادته املالئكة وأمثال ذلك وهؤال
فيه ممن يقول إنه ال يقبل االتصاف بصفات الكمال بل من جعله َيكل ويشرب وينام وَيمل خري ممن 

جعله مبنزلة األحجار واجلامدات اليت ال تقبل هذه الصفات فاملشبهة احملضة خري منكم وأحسن قوال يف 
فهم ال يقولون بتشبيهكم وال بتشبيه إخوانكم  رهبم وخالقهم وأما خصومكم من أهل السنة واحلديث

وإن كان تشبيهكم شرا من تشبيههم وإمنا يصفون هللا بصفات كماله ونعوت جالله ويثبتون أفعاله حقيقة 
ال جمازا كما يثبتون ذاته وصفاته وال يشبهون هللا خبلقه وال ميثلونه هبم وهللا سببانه أجل يف صدورهم 

شبهوه خبلقه أو ينفوا عنه صفات كماله وأفعاله فيشبهونه ابجلامدات العادمة وأعظم يف قلوهبم من أن ي
 :للكمال وقبوله يوضبه

(0/7517) 



 

وهو أن هللا سببانه عاب لهلة املشركني بنفس ما وصفتم اإلله احلق : الوجه السادس والثالثون بعد املائة
ن هذا من خصائص الربوبية وعاهبا أبهنا ال سببانه به فعاهبا أبهنا ال تتكلم وال تكلم عابديها وقلتم إ

تسمع وال تبصر وقلتم إن إثبات السمع والبصر للرب يقتضي التشبيه والتجسيم وعاهبا أبهنا ال تضر 
وال تنفع وال هتدي السبيل فنفى عنها هذه األفعال وقلتم ليس للقدمي فعل يقوم به البتة فإنه لو قامت 

اهبا أبهنا ال يد هلا تبطش هبا وال رجل متشي هبا وال عني تبصر هبا به األفعال لكان حمال للبوادث وع
وقلتم أبن الرب سببانه كذلك فإ ا لو وصفناه بذلك وصفناه ابجلوارح واألبعاض وعميع ما عاهبا به إمنا 
هو نفي وسلب مل يعبها بصفة ثبوتية البتة وعندكم أعظم التنزيه السلب والنفي الذي هو عماع ما عاب 

 .ة املشركنيبه لهل
إن الطوائف كلها اتفقت على إثبات موجود واجب بنفسه قدمي أزيل : الوجه السابع والثالثون بعد املائة

ال جيوز عليه العدم مث تنازعوا فيما جيب له وميتنع عليه تنازعا ال حيصيه إال رب العباد ومل ختتلف مقاالت 
 أهل األرض يف شيء كاختالفهم يف رهبم تعاىل

(0/7515) 

 
 

وأحدث األمم عهدا هذه األمة وهذه مقاالهتم قد فاتت احلصر وقد حكى منها أهل املقاالت ما بلغهم 
وأعظم من استوعبها األشعري يف مقاالته وقد حدث بعده مقاالت مل حيكها ومل يودعها كتابه وكل يدعي 

وت من هذه الطواغيت أن العقل دله على تلك املقالة وصبتها وإذا جاء السمع خبالفها جلأ إىل طاغ
األربعة ومقالة النفاة املعطلة شر مقاالت أهل األرض على اإلطالق وأشدها مناقضة للمعقول واملنقول 
فإهنم يصفونه بصفات املعدوم الصرف بل بصفات املمتنع الوجود يعين بصفات املعدوم واملمتنع ما خيرب 

يقولون ليس هو فوق خلقه وال هو مستو به عنه وحيكم به عليه وإال فليس هناك صفة وال موصوف ف
على عرشه وال هو داخل العامل وال خارجه وال متصال به وال منفصال عنه وال مباينا له وال حمايثا وال 

جماورا وال فوق وال حتت وال يصعد إليه شيء وال ينزل من عنده وال تعرج املالئكة والروح إليه وال رفع 
ود ا منه حىت كان قاب قوسني أو أدىن وال يقرب منه شيء وال يقرب  املسيح إليه وال عرج برسول إليه

من شيء وال ينزل كل ليلة إىل مساء الدنيا وال َييت يوم القيامة يف ظلل من الغمام وال جييء للفصل بني 
 عباده وال ترفع إليه األيدي وال يشار إليه ابألصابع وال ميكن



(0/7511) 

 
 

ل وال يكلم وال يتكلم وال  ادى وال ينادي وال له علم وال قدرة وال حياة وال رؤيته البتة وال قال وال يقو 
مسع وال بصر وال إرادة وال وجه وال يد وال عني وال إصبع وغالهتم يقولون ال يسمى حيا عاملا قادرا إال 

ملمكن بطريق اجملاز ويقولون لو أثبتنا هذه الصفات لزم أن يكون جسما واجلسم مركب واملركب ممكن وا
حمدث فإثبات هذه الصفات تنايف قدمه ووجوب وجوده وأما أهل اإلثبات فيقولون املوصوف هبذه 

الصفات السلبية املنفي عنه الصفات الثبوتية ال يكون إال ممتنعا واالمتناع ينايف الوجود فضال عن وجوبه 
وصف ما جيب وجوده مبا  والذين وصفوه هبذه السلوب وصفوه مبا ال يتصف به إال ما ميتنع وجوده ومن

ميتنع وجوده فقد جعله دون املعدوم املمكن الوجود ويقولون للمعطلة النفاة أنتم فررمت من وصفه مبا 
يستلزم اإلنكار بزعمكم فوصفتموه مبا يستلزم االمتناع من وصفه ومن وصف مبا يستلزم احلدوث على 

من املسلوب عنه هذه الصفات فضال عن ظنكم فوصفتموه مبا يستلزم العدم واألجسام اجلامدة خري 
األجسام احلية الناقصة فضال عن األجسام احلية الكاملة قالوا ومن املعلوم أنه إذا دار األمر بني وجود 

 .حي كامل وبني معدوم أو ممتنع كان املوجود خريا من املعدوم يوضبه
ة النفاة شر من اللوازم اليت تلزم املشبهة أن اللوازم اليت تلزم املعطل: الوجه الثامن والثالثون بعد املائة

 احملضة دع املثبتة حلقائق األمساء والصفات املنزهني هللا عن شبه املخلوقات فإهنم يلزمهم عشرة لوازم
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 جبد الصانع ونفيه: أحدها
 سلب كماله عنه: الثاين
 وصفه ابلنقائص والعيوب: الثالث
 تشبيهه ابجلمادات الناقصة: الرابع

 تشبيهه ابملعدومات بل ابملمتنعات: اخلامس
 الطعن فيما أخرب به عن نفسه وأخربت به عنه رسله: السادس
 القدح يف علم الرسول أو بيانه أو نصبه أو اجلمع: السابع
 إفساد الفطر والعقول وتغيريها عما فطرت عليه كإفساد الشياطني هلا ابلشرك واتباع الغي: الثامن



 داوة بني الوحي والعقل ودعوى تناقضهما وتعارضهماإلقاء الع: التاسع
القدح يف شهادة العقل فإهنم إذا جوزوا معارضته ومناقضته لكالم هللا ورسوله فقد قدحوا فيه : العاشر

أعظم القدح وجرحوه أبني اجلرح ويكفي يف جرحه والطعن يف شهادته إقرارهم أبنه مضاد مناقض ملا 
 :كتابه وحينئذ فنقول يفبعث هللا به رسوله وأنزل به  

(0/7515) 

 
 

إنكم أسأمت القول يف العقل غاية اإلساءة وقدحتم فيه أعظم القدح : الوجه التاسع والثالثني بعد املائة
فإن هللا سببانه ركب العقول يف عباده ليعرفوا هبا صدقه وصدق رسله ويعرفوه هبا ويعرفوا كماله وصفاته 

وأنه اإلله احلق وما سواه ابطل فهذا هو الذي أعطاهم العقل ألجله  وعظمته وجالله وربوبيته وتوحيده
ابلذات والقصد األول وهداهم به إىل مصاحل معاشهم اليت تكون عو ا هلم على ما خلقوا ألجله وأعطوا 
العقول له فأعظم مثرة العقل معرفته خلالقه وفاطره ومعرفة صفات كماله ونعوت جالله وأفعاله وصدق 

وع والذل والتعبد له فإذا أقررمت على العقل أبنه ال يدرك ذلك وال يصدق ذلك به بل رسله واخلض
يعارضه ويكذبه ويرده فقد نسبتموه إىل أقبح اجلهل وأعظم شهادة الزور وما كان هكذا فال تقبل له 
 شهادة يف شيء فضال عن تقدمي شهادته على ما شهد هللا به لنفسه وشهدت له به رسله من أوهلم إىل

 :لخرهم وحينئذ فنقول يف
أن الشهادة تعتمد على الشاهد وصدقه فإهنا خرب وال بد أن يكون املخرب به : الوجه األربعني بعد املائة

 عاملا صادقا وقد علم كذب العقل املعارض ملا جاءت به الرسل قطعا وعملة فإنه ال جيتمع

(0/7516) 

 
 

خربت به الرسل الستبالة اجلمع بني النقيضني صدقه وصدق الرسل وال صبة ما أخرب به وصبة ما أ
وحينئذ فيلزم من قبول شهادته تكذيب شهادة الرسل هذا لو مل يعلم كذبه فيما شهد به إال مبجرد 

خمالفته ملا شهدت به الرسل فكيف إذا علم كذبه بشهادة عقل لخر أصح منه وأذكى وأصدق كيف 
لرسل بوجوه كثرية من مناقضته واضطرابه وإثباته وقد علم كذب العقل الشاهد خبالف ما جاءت به ا

للشيء مث نفيه للوازمه ونفيه للوازمه مث إثباته مللزوماهتا وتفريقه بني املتساويني وعمعه بني املختلفني فقد 
علم كذبه وجهله من هذه الوجوه الثالثة فال يصلح أن يستشهد به على خمالفة السمع بوجه من الوجوه 



 .يوضبه
وهو أن هؤالء املعارضني ردوا حكم العقل الصريح املبين على : ادي واألربعون بعد املائةالوجه احل

املقدمات الضرورية الفطرية ونسبوه إىل البطالن وحينئذ فال ميكنهم أن يقيموا معقوال صبيبا على 
خالف ما دل عليه السمع البتة ألن حكم العقل الذي ردوه وأبطلوه أظهر وأبني وأصدق من حكم 

العقل الذي قدموه على كالم هللا ورسوله مبا ال نسبة بينهما فصاروا يف ذلك مبثابة حاكم فاسق ظامل رد 
شهادة العدول املربزين يف العدالة وقبل شهادة اجملهولني واملعروفني ابلكذب والزور والفسق مث مل يكفه 

 كاذبني مث قدمها عليهاذلك حىت عارض شهادة أولئك العدول الصادقني بشهادة هؤالء الفسقة ال
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وطعن يف أولئك العدول فارتكب أنواعا من اجلهل والظلم عمع فيها بني إبطال احلق وحتقيق الباطل 
وتزكية شهود الزور والطعن يف شهادة العدول فتوهوا العقول الصبيبة والنصوص الصرحية وضيقوها 

مكاهنا واستعملوها كما قال أبو دمحم عبد هللا بن  واستدعوا العقول الفاسدة واألقوال الكاذبة فولوها
سعيد بن كالب إمام األشعري وأصبابه يف كتاب الصفات مما نقله عنه أبو بكر بن فورك فقال يف 

الكتاب املذكور يف ابب القول يف االستواء وهذا لفظه ورسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو صفوة هللا من خلقه وخريته 
مهم عميعا به جييز السؤال أبين وبقوله ويستصوب قول القائل إنه يف السماء ويشهد له من بريته وأعل

 .ابإلميان عند ذلك
 وجهم بن صفوان وأصبابه ال جييزون األين

(0/7511) 

 
 

زعموا وحييلون القول به ولو كان خطأكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أحق ابإلنكار له وكان ينبغي أن يقول هلا ال 
قويل ذلك فهو قسمان إنه عز وجل حمدود يف مكان دون مكان ولكن قويل إنه يف كل مكان ألنه ت

الصواب دون ما قلت كال لقد أجازه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مع علمه مبا فيه وأنه أصوب األقاويل واألمر الذي 
ون احلق يف خالف ذلك والكتاب جيب به اإلميان لقائله ومن أجله شهد هلا ابإلميان حني قالته وكيف يك

 اطق به وشاهد له قال ولو مل يشهد بصبة مذهب اجلماعة يف هذا الفن خاصة إال ما ذكر ا من هذه 
األمور لكان فيه ما يكفي كيف وقد غرس هللا يف الفطرة ومعارف اآلدميني من ذلك ماال شيء أبني منه 



ال عجميا وال مؤمنا وال كافرا فتقول أين ربك إال وال أوكد ال بل ال تسأل أحدا من الناس عنه عربيا و 
قال يف السماء إن أفصح أو أومأ بيده وأشار بطرفه إن كان ال يفصح ال يشري إىل غري ذلك من أرض 
وال سهل وال جبل وال رأينا أحدا داعيا إال رافعا يديه إىل السماء وال وجد ا أحدا غري اجلهمية يسأل 

ما يقولون وهم يزعمون أهنم أفضل اخللق كلهم فتاهت العقول وسقطت عن ربه فيقول يف كل مكان ك
 األخبار واهتدى جهم وحده ومخسون
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رجال معه نعوذ ابهلل من اخلذالن ومعضالت الفنت مث ألزمهم ابن كالب مبذهب الدهرية املالحدة وأن 
الدهرية كفارا ملبدين يف قوهلم يكونوا وهم مبنزلة واحدة فقال يف هذا الكتاب يقال للجهمية أليست 

إن الدهر هو واحد إال أنه ال ينفك عن العامل وال ينفك العامل عنه وال يباين العامل وال يباينه وال مياس 
العامل وال مياسه وال يداخل شيئا من العامل وال يداخله ألنه واحد والعامل غري مفارق له فإذا قالوا نعم قيل 

عبود مبعىن الدهر وأكفرمت من قال مبثل مقالتكم هل جتدون بينكم وبينه فرقا هلم صدقتم فلم أثبتم امل
أكثر من أن مسيتموه بغري ما مسوه به وقد قلتم إنه غري مفارق العامل وال العامل مفارق له وال هو داخل يف 

ابلتكفري وزعمتم  العامل وال العامل داخل فيه وال مماس للعامل وال العامل مماس له ومل رجعتم على من خالفكم
أهنم كفروا ألهنم قالوا واحد منفرد أبين فلم ال كنتم أوىل ابلكفر والتشبيهة منهم إذا زعمتم مثل زعم 
امللبدين وقلتم مثل مقالة الضالني وخرجتم من توحيد رب العاملني وقال يف موضع لخر من هذا 

 الكتاب وأخرج من

(0/7504) 

 
 

ال داخل العامل وال خارجه ألنه نفاه نفيا مستواي وألزم اجلهمية يف العقل واخلرب من قال إنه سببانه 
موضع لخر منه مفارقة صريح املعقول حيث زعموا أبنه سببانه فعل األشياء ال ابئنة عنه وال قائمة به 
حالة فيه وهذا ال يثبته عقل عاقل وأخذ هذا من حجة اإلمام أمحد وأئمة السنة على هؤالء املعطلة 

 .اجلهمية
قال اإلمام أمحد يف كتابه الذي خرجه يف الرد على الز ادقة واجلهمية وذكره اخلالل يف اجلامع والقاضي 
أبو يعلى وسائر أصباب أمحد قال يف ابب ما أنكرت اجلهمية الضالل أن يكون هللا على العرش وإذا 



مكان دون مكان  أردت أن تعلم أن اجلهمي كاذب على هللا حني زعم أنه يف كل مكان وال يكون يف
فقل له أليس هللا كان وال شيء فيقول نعم فقل له حني خلق اخللق خلقه يف نفسه أو خارجا من نفسه 

فإنه يصري إىل ثالثة أقوال إن زعم أن هللا خلق اخللق يف نفسه فقد كفر حني زعم أنه خلق اجلن 
 والشياطني يف نفسه وإن قال خلقهم خارجا
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فيهم كان هذا أيضا كفرا حني زعم أنه دخل يف كل مكان وحش قذر رديء فإن قال  من نفسه مث دخل
 .خلقهم خارجا من نفسه ومل يدخل فيهم رجع عن قوله كله أعمع

فقد بني اإلمام أمحد ما هو معلوم بصريح العقل وبديهته من أنه ال بد إذا خلق اخللق من أن خيلقه مباينا 
ما أن يكون هو يف العامل وإما أن يكون العامل فيه ألنه سببانه قائم بنفسه إذا  له أو حمايثا له ومع احملايثة إ

كان حمايثا لغريه فال بد أن يكون أحدمها حاال يف اآلخر خبالف ما ال يقوم بنفسه كالصفات فإهنا تكون 
حمايث  قائمة بغريها فهذا القسم مل حيت  أن يذكره لظهور فساده وكذلك قول من يقول ال هو مباين وال

ملا كان صريح العقل يدل على بطالنه مل يدخله يف التقسيم واملقصود أن أئمة الكالم وأئمة السنة 
متفقون على ان قول اجلهمية خمالف لصريح العقل والنقل وفطرة هللا اليت فطر عليها عباده وأنه ال ميكن 

 .أحدا أن يقول بقوهلم حىت يتوه العقل والسمع ويفارق حكمهما

(0/7505) 

 
 

أن فبول الكالم وأئمة النظر والببث الذين سربوا املقاالت وتببروا : الوجه الثاين واألربعون بعد املائة
يف املعقوالت قد شهدوا لطريقة النفاة املعطلة مبناقضتها للسمع والعقل وأن السمع والعقل إمنا يقتضيان 

 .وق سبع مساواتاإلثبات وعلو الرب على عميع املخلوقات واستواءه على عرشه ف
قال أبو احلسن األشعري يف كتاب اإلابنة واملوجز واملقاالت وهذا لفظه يف كتاب املوجز إذ هو من أجل  
كتبه املتوسطات إن قال قائل ما تقولون يف االستواء قيل له نقول إن هللا عز وجل مستو على عرشه  

ِإلَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيِ ُب َواْلَعَمُل الصَّاِلُح }قال  وقد[ 5طه]{ الرَّمْحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوى}: كما قال
ُ ِإلَْيهِ }وقال [ 74فاطر]{ يـَْرفـَُعهُ   [751النساء]{ َبْل رَفـََعُه اّلِلَّ



(0/7501) 

 
 

اَي }رعون وقال حكاية عن ف[ 5السجدة]{ يَُدبِ ُر اأَلْمَر ِمَن السََّماِء ِإىَل اأَلْرِض مثَّ يـَْعُرُج ِإلَْيهِ }وقال 
ُلُغ اأَلْسَباَب َأْسَباَب السََّماَواِت فََأطَِّلَع ِإىَل ِإَلِه ُموَسى َوِإين ِ ألَ  { ظُنُُّه َكاِذابً َهاَماُن اْبِن يل َصْرحاً َلَعلِ ي أَبـْ

ُتْم َمْن يف }كذب موسى يف قوله أن هللا عز وجل فوق السماوات وقال عز وجل [ 16,  11غافر] أََأِمنـْ
والسماوات فوقها العرش الذي هو فوق السماوات وكل [ 76امللك]{ َأْن خَيِْسَف ِبُكُم اأَلْرضَ  السََّماءِ 

ما عال فهو مساء فالعرش أعلى السماوات وليس إذا قال أأمنتم من يف السماء يعين عميع السماء وإمنا 
َوَجَعَل اْلَقَمَر } أراد العرش الذي هو أعلى السماوات أال ترى أن هللا سببانه ذكر السماوات فقال

ومل يرد أن القمر مألهن عميعا وأنه فيهن عميعا ورأينا املسلمني عميعا يرفعون [ 76نوح]{ ِفيِهنَّ نُوراً 
 أيديهم إذا دعوا حنو السماء ألن هللا
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عز وجل مستو على العرش الذي هو فوق السماوات فلوال أن هللا عز وجل مستو على العرش مل يرفعوا 
أيديهم حنو العرش كما ال حيطوهنا إذا دعوا حنو األرض قال وقال قائلون من اجلهمية واملعتزلة واحلرورية 

إنه استوىل وملك وقهر وأن هللا يف كل مكان [ 5طه]{ الرَّمْحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوى}إن معىن قوله 
ستواء إىل القدرة قال ولو كان هذا  وجبدوا أن يكون هللا على عرشه كما قال أهل احلق وذهبوا يف اال

كما ذكروه كان ال فرق بني العرش واألرض السابعة ألن هللا قادر على كل شيء واألرض فاهلل قادر 
عليها وعلى كل ما يف العامل فلو كان هللا مستو على العرش مبعىن االستيالء وهو سببانه مستول على 

رض وعلى السماء وعلى احلشوش واألقذار ألنه قادر األشياء كلها كان مستواي على العرش وعلى األ
على األشياء ومستول عليها وإذا كان قادرا على األشياء كلها ومل جيز عند أحد من املسلمني أن يقول 
إن هللا مستو على احلشوش واألخلية مل جيز أن يكون االستواء على العرش االستيالء الذي هو عام يف 

معىن االستواء خيتص ابلعرش دون األشياء كلها قال وزعمت املعتزلة  األشياء كلها ووجب أن يكون
 واحلرورية واجلهمية أن هللا يف

(0/7505) 

 
 



كل مكان فلزمهم أنه يف بطن مرمي واحلشوش واألخلية وهذا خالف الدين تعاىل عن قوهلم مث قال 
ُ ِإالَّ َوْحياً َأْو ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب َأْو يـُْرِسَل َوَما َكاَن لَِبَشٍر َأْن يَُكلِ َمُه ا}ودليل لخر وهو قوله سببانه  ّلِلَّ
فقد خصت اآلية البشر دون غريهم ممن ليس هو من [ 57الشورى]{ َرُسوالً فـَُيوِحَي إبِِْذنِِه َما َيَشاءُ 

جنس البشر ولو كانت اآلية عامة للبشر وغريهم كان أبعد من الشبهة وإدخال الشك على من يسمع 
قول وما كان ألحد أن يكلمه هللا إال وحيا أو من وراء حجاب فريتفع الشك واحلرية من أن اآلية أن ي

يقول ما كان جلنس من األجناس أن يكمله هللا إال وحيا أو من وراء حجاب ويرتك أجناسا مل يعمهم 
 .ابآلية فدل ما ذكر ا على أنه خص البشر دون غريهم

ل النفاة ال فرق بني البشر وغريهم فإنه عندهم ال حيجب هللا ومقصود األشعري هبذا الكالم أنه على قو 
تعاىل أحدا حبجاب منفصل عنه بل هو حمتجب من عميع اخللق مبعىن أنه ال ميكن أحدا أن يراه 

 فاحتجابه عن بعضهم دون بعض دليل على نقيض قوهلم وذلك أن نفاة املباينة
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تناع قبول الذات هلا ال ملانع منفصل مينعها من حجاب منفصل يفسرون االحتجاب مبعىن عدم الرؤية الم
عن احملجوب وإذا كانت الذات غري قابلة للرؤية بل حجاهبا عدم قبوهلا لتعلق الرؤية هبا كان هذا 

احلجاب إىل عميع املخلوقات واحدا ومل خيتص به البشر دون غريهم فلما أخرب أنه يكلم البشر من وراء 
إن : "د يكلم غريهم مع رفع ذلك احلجاب كما قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص جلابر بن عبد هللاحجاب دل على أنه ق

 وكما يف" هللا ما كلم أحدا إال من وراء حجاب وإنه أحيا أابك وكلمه كفاحا
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ا فال يناقض هذ" ما منكم من أحد إال سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب حيجبه وال ترعمان"احلديث 
ما دلت عليه اآلية فإن هذا يف الدنيا وما دلت عليه السنة يف دار اآلخرة وتكليم عبد هللا بن حرام والد 

مثَّ رُدُّوا ِإىَل اّلِلَِّ }جابر كان بعد املوت مل يكن يف الدنيا قال األشعري دليل لخر قال هللا عز وجل 
{ َرى ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى َرهبِ ِْم قَاَل أَلَْيَس َهَذا اِبحْلَق ِ َوَلْو تَـ }وقال تعاىل [ 65األنعام]{ َمْوالُهُم احْلَق ِ 

وقال تعاىل [ 75السجدة]{ َوَلْو تـََرى ِإِذ اْلُمْجرُِموَن  َاِكُسو ُرُؤوِسِهْم ِعْنَد َرهبِ ِمْ }وقال [ 14األنعام]
ه وال خلقه فيه وأنه قال كل ذلك يدل على أنه ليس يف خلق[ 01الكهف]{ َوُعِرُضوا َعَلى رَبِ َك َصف اً }



مستو على عرشه سببانه وتعاىل عما يقول الظاملون علوا كبريا الذين مل يثبتوا له يف وصفهم حقيقة وال 
أوجبوا له بذكرهم إايه وحدانية إذ كالمهم يؤول إىل التعطيل وعميع أوصافهم تدل على النفي يريدون 

 .زيه يوجب النفي والتعطيلبذلك زعموا التنزيه ونفي التشبيه فنعوذ ابهلل من تن
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ووجه استدالله هبذه النصوص أهنا صرحية يف املباينة واملقابلة والوقوف بني يديه ولو كان غري داخل يف 
العامل وال خارجه مل يصح شيء من ذلك فهذه النصوص صرحية يف مباينة العامل ومقابلته للواقف بني يديه 

 .مل يكن فوق العرش بطلت هذه النصوص عملة حىت يكون  اكس الرأس قدامه فلو
قال األشعري وروت العلماء عن ابن عباس أنه قال تفكروا يف خلق هللا وال تفكروا يف ذات هللا فإن بني  

 .كرسيه إىل السماء ألف عام وهللا عز وجل فوق ذلك
راق ثنا علي بن وهذا احلديث قد رواه أبو أمحد العسال يف كتاب املعرفة من حديث عبد الوهاب الو 

تفكروا يف خلق هللا وال تفكروا يف ذات " عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن ابن عباس
ذلك مث قال عبد الوهاب الرجل " هللا فإن ما بني كرسيه إىل السماء السابعة سبعة لالف نور وهو فوق

 الصاحل العامل الذي سئل اإلمام
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 .فقال سلوا عبد الوهاب الوراقأمحد من يسأل بعدك؟ 
 .قال من زعم أن هللا هاهنا فهو جهمي خبيث إن هللا فوق العرش وعلمه حميط ابلدنيا واآلخرة

قال األشعري ومما يؤكد أن هللا مستو على عرشه دون األشياء كلها ما نقله أهل الرواية عن رسول هللا 
بنا كل ليلة إىل مساء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه هل من ملسو هيلع هللا ىلص من أحاديث النزول كقوله ينزل ر 

خَيَاُفوَن }قال ودليل لخر قال تعاىل . مستغفر فأغفر له هل من داع فأستجيب له حىت يطلع الفجر
مثَّ اْستَـَوى }وقال [ 0املعارج]{ تـَْعُرُج اْلَمالِئَكُة َوالرُّوُح ِإلَْيهِ }وقال تعاىل [ 54النبل]{ رَبَـُّهْم ِمْن فـَْوِقِهمْ 

 [77فصلت]{ ِإىَل السََّماِء َوِهَي ُدَخانٌ 

(0/7554) 



 

مثَّ اْستَـَوى َعَلى اْلَعْرِش َما }وقال [ 51الفرقان]{ مثَّ اْستَـَوى َعَلى اْلَعْرِش الرَّمْحَُن فَاْسَأْل ِبِه َخِبرياً }وقال 
ذلك يدل على أنه يف السماء مستو على عرشه  وكل[ 0السجدة]{ َلُكْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َويلٍ  َوال َشِفيعٍ 
َهْل يـَْنظُُروَن }وقال تعاىل [ 55الفجر]{ َوَجاَء رَبَُّك َواْلَمَلُك َصف اً َصف اً }قال ودليل لخر قوله عز وجل 

ُ يف ظَُلٍل ِمَن اْلَغَماِم َواْلَمالِئَكةُ  َد َا فـََتَدىلَّ َفَكاَن قَاَب  مثَّ }وقال تعاىل [ 574البقرة]{ ِإالَّ َأْن َيَْتِيَـُهُم اّلِلَّ
ُتَماُرونَُه َعَلى َما يـََرى -75النجم]{ قـَْوَسنْيِ َأْو َأْدىَن فََأْوَحى ِإىَل َعْبِدِه َما َأْوَحى َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما رََأى َأفـَ

 [55لل عمران]{ ِإين ِ ُمتَـَوفِ يَك َورَاِفُعَك ِإيَلَّ }وقال تعاىل لعيسى [ 1

(0/7557) 

 
 
ُ ِإلَْيهِ }ال وق تَـُلوُه يَِقيناً َبْل رَفـََعُه اّلِلَّ قال . وأعمعت األمة على أن هللا رفع عيسى إىل السماء{ َوَما قـَ

األشعري ومن دعاء أهل اإلسالم عميعا إذا هم رغبوا إىل هللا عز وجل يف األمر النازل هبم أن يقولوا 
 .عميعا اي ساكن العرش ال والذي احتجب بسبع مساوات

حكى أبو احلسن األشعري إعماع املسلمني على أن هللا فوق العرش وأن خلقه حمجوبون عنه  فقد
ابلسماوات وهذا مناقض لقول من يقول إنه ال داخل العامل وال خارجه فإن هؤالء يقولون ليس للعرش 
به اختصاص وليس شيء من املخلوقات حيجب عنه شيئا وقال لسان املتكلمني القاضي أبو بكر بن 

 لباقالين يف كتاب اإلابنة والتمهيد وغريمها فإن قال قائل أتقولون إنه يف كلا

(0/7555) 

 
 

{ الرَّمْحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوى}مكان قيل معاذ هللا بل هو مستو على عرشه كما أخرب يف كتابه فقال 
ُتْم َمْن يف }وقال [ 74فاطر]{ ُح يـَْرفـَُعهُ ِإلَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيِ ُب َواْلَعَمُل الصَّالِ }وقال [ 5طه] أََأِمنـْ

 ولو كان يف كل مكان لكان يف بطن اإلنسان[ 76امللك]{ السََّماِء َأْن خَيِْسَف ِبُكُم اأَلْرضَ 

(0/7551) 

 
 



ويف املواضع اليت يرغب عن ذكرها ولوجب أن يزيد بزايدة األمكنة إذا خلق منها مامل يكن وينقص 
بطل منها ما كان ولصح أن يرغب إليه إىل حنو األرض وإىل خلفنا وعن أمياننا ومشائلنا بنقصاهنا إذا أ

 .وهذا قد أعمع املسلمون على خالفه وختطئة قائله
وقد ذكر ا يف كتاب اجتماع العساكر اإلسالمية على غزو الفرقة اجلهمية أضعاف أضعاف هذه النقول 

ربعة نصا صرحيا عنهم نقله أصباهبم وغريهم وأئمة التفسري عن الصبابة والتابعني واتبعيهم واألئمة األ
وأئمة اللغة وأئمة النبو وأئمة الفقه وسادات الصوفية وشعراء اجلاهلية واإلسالم مما يف بعضه كفاية ملن 
أراد هللا هدايته ومن طبع هللا على قلبه فإن لايت هللا تتلى عليه وكالم رسوله وال يزيده ذلك إال مرضا 

 .ضه وهللا املوفق للصواب ال إله غريه وال رب سواهعلى مر 
إن هؤالء مل يكفهم أن سدوا على أنفسهم ابب الرد على أعداء : الوجه الثالث واألربعون بعد املائة

 اإلسالم مبا وافقوهم فيه من النفي والتعطيل حىت
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لما دخلوا من ابهبم وسلكوا من طريقهم فتبوا هلم الباب وطرقوا هلم الطريق إىل حماربة القرلن والسنة ف
حتيزوا معهم وصاروا عميعا حراب للوحي وادعوا أن العقل خيالفه وال ميكن الرد على أهل الباطل إال مع 
أتباع السنة من كل وجه وإال فإذا وافقها الرجل من وجه وخالفها من وجه طمع فيه خصومه من الوجه 

فقهم فيه من تلك املقدمات املخالفة للسنة ومن تدبر عامة ما الذي خالفها فيه واحتجوا عليه مبا وا
حيت  به أهل الباطل على من هو أقرب إىل احلق منهم وجد حجتهم إمنا تقوى على من ترك شيئا من 
احلق الذي أرسل هللا به رسوله وأنزل به كتابه فيكون ما تركه من احلق أعظم حجة للمبطل عليهم وجيد  

يوافقون خصومهم على الباطل اترة وخيالفوهنم يف احلق اترة فيتسلطون عليهم مبا  كثريا من أهل الكالم
وافقوهم فيه من الباطل ومبا خالفوهم من احلق وليس ملبطل حبمد هللا حجة وال سبيل بوجه من الوجوه 
ذي على من وافق السنة ومل خيرج عنها حىت إذا خرج عنها قدر أمنلة تسلط عليه املبطل حبسب القدر ال

خرج به عن السنة فالسنة حصن هللا احلصني الذي من دخله كان من اآلمنني وصراطه املستقيم الذي 
من سلكه كان إليه من الواصلني وبرهانه املبني الذي من استضاء به كان من املهتدين فمن وافق مبطال 

 .على شيء من ابطله جره مبا وافقه منه إىل نفي ابطله
 لذلك مثال مطابقا فقالوقد ضرب بعض أهل العلم 

(0/7555) 



 

مثل احلق مثل طريق مستقيم واسع وعلى جنبيه قطاع ولصوص وعندهم خواطئ قد ألبسوهن احللي 
واحللل وزينوهن للناظرين فيمر الرجل ابلطريق فيتعرضن له فإن التفت إليهن طمعن يف حديثه فألقني 

ا دخل عرين املوت صار يف قبضتهن أسريا أو إليه الكالم فإن راجعهن وأجاهبن دعينه إىل الذبح فإذ
قتيال فكيف حيارب قوما من هو أسري يف قبضتهم قتيل سالحهم بل يصري هذا عو ا من أعواهنم قاطعا 
من قطاع الطريق وال يعرف حقيقة هذا املثل إال من عرف الطريق املستقيم وقطاع الطريق ومكرهم 

 .وحيلهم وابهلل التوفيق وهو املستعان
نصب هللا سببانه اجلسر الذي مير الناس من فوقه إىل اجلنة ونصب جبانبيه كالليب ختطف الناس وقد 

أبعماهلم فهكذا كالليب الباطل من تشبيهات الضالل وشهوات الغي متنع صاحبها من االستقامة على 
 .طريق احلق وسلوكه واملعصوم من عصمه هللا

هلذه الفرقة املعارضة بني النقل والعقل أتدعون هذه املعارضة  أن يقال: الوجه الرابع واألربعون بعد املائة
 بني العقل وعميع النقل أو بعضه واألول

(0/7556) 

 
 

ال يقوله مسلم بل وال عاقل وال أحد من بين لدم فال حاجة إىل الكالم على تقريره وإذا ادعيتم أن 
واع متعددة نوع يتعلق ابألمر والنهي التعارض واقع بني العقل وبني بعض املنقول قيل لكم املنقول أن

واإلابحة ونوع يتعلق مببدأ اخلليقة وختليق العامل ومادته ومبدئه ونوع يتعلق ابملعاد وحشر األجساد وطي 
العامل وخرابه وإنشاء اخللق نشأة أخرى ونوع يتعلق ابإلخبار عن األمم السالفة والقرون املاضية وأحواهلم 

ونوع يتعلق ابإلخبار عن عجائب املخلوقات وبدائع اآلايت يف األرض  وما أصاهبم من نعمة ونقمة
والسماء ونوع يتعلق أبمساء الرب وصفاته وأفعاله وما جيب له وميتنع عليه فأي هذه األنواع تدعون 
معارضة العقل هلا حىت يقع الكالم معكم فيه ومعلوم أنه ما من نوع من هذه األنواع إال وقد عارضه 

اطني اإلنس آبرائهم وعقوهلم وقد قدمنا معارضة شيخ القوم لألمر مبعقوله وأن العقل طائفة من شي
 يقتضي أن ال يسجد الفاضل للمفضول وبينا سراين تلك املعارضة يف

(0/7551) 

 
 



تالمذته وأتباعه حىت إن منهم من عارض األمر كله بعقله وذكروا وجوها عقلية تدفع األمر والنهي وهللا 
وه العقلية اليت ذكرها املعطلة النفاة لدفع علو الرب واستوائه على عرشه وصفات كماله يعلم أن الوج

أوهى منها أو من جنسها وطائفة أخرى عارضت نصوص املبدأ واملعاد مبعقوالت هي من جنس 
معقوالت نفاة الصفاة فهل يوافقون هؤالء يف صبة هذه املعارضة أم خيالفوهنم ويف أي األنواع تدعون 

ارضة فإن قصرمتوه على نوع األمساء والصفات قيل لكم فاملعارضة اثبتة بني العقل وبني سائر هذا املع
النوع أم بينه وبني بعضه وال ضابط لفرقة منكم يف دعوى هذه املناقضة أصال بل كل من نفى شيئا مما 

صوص القرلن أثبته الرسول قال قد عارضه صريح العقل فإمامكم الذي تقدمون نصوص إشاراته على ن
والسنة عنده إن صريح العقل معارض لنصوص املعاد وحدوث العامل وإثبات الصفات والقدرية اجملوسية 

عندهم أن صريح العقل معارض للنصوص املثبتة للقدر واجلهمية املعطلة عندهم أن العقل الصريح 
ري ذلك من الصفات معارض لنصوص الرؤية والعلو واالستواء على العرش وصفة التكلم والتكليم وغ

 فمع من أنتم من أرابب هذه املعارضات وأهل هذه املعقوالت هل تصوبون عميعهم أم بعضهم ومن

(0/7551) 

 
 

البعض املصيب ومن املخطئ ويف أي شيء اصاب هؤالء وأخطأ هؤالء ولقد صدق القائل إنكم ال 
 وحينئذ فنقول يف. فيقترجعون يف احلقيقة إىل شيء وإن منتهاكم الشك واحلرية وابهلل التو 

إن هناية أمر هؤالء املعارضني لنصوص الوحي ابلرأي انتهاؤهم إىل : الوجه اخلامس واألربعني بعد املائة
الشك والتشكيك واحلرية يف أمرهم فتجدهم يشكون يف أوضح الواضبات وفيما جيزم عوام الناس به 

والتشكيك واحلرية واإلشكاالت وكلما  ويتعجبون ممن يشك فيه وال تعطيك كتبهم وحبوثهم إال الشك
ازددت فيها إمعا ا ازددت حرية وشكا حىت يؤول بك األمر إىل الشك يف الواضبات واعترب هذا إبمام 
الشك والتشكيك أفضل متأخريهم وكتبه جتده شاكا يف الزمان واملكان مل يعرف حقيقته وماهيته وشاكا 

ائد عليها وهل الوجود مقول على الواجب واملمكن يف وجود الرب تعاىل هل هو عني ماهيته أو ز 
 ابلتواطؤ أو ابالشرتاك اللفظي وهل

(0/7551) 

 
 



الوجود الواجب وجود حمض ال يقارن شيئا من املاهيات أم وجود مقارن ملاهية غري معلومة للبشر وشاكا 
ع الذايت إىل اإلمكان يف الرب سببانه هل كان معطال يف األزل والفعل ممتنع عليه مث انقلب من االمتنا 

الذايت بال جتدد أمر حصل يف الفاعل كما يقوله املتكلمون أو مل يزل فعله مقار ا له كما يقوله الفالسفة 
وهو حائر بني هذين القولني معارض أدلة كل منهما أبدلة اآلخر واترة يرجح أدلة املتكلمني يف كتبه 

لسفية واترة يصف اجليشني ويلقي احلرب بينهما وال الكالمية واترة يرجح أدلة الفالسفة يف كتبه الف
 .يتبيز إىل هؤالء وال إىل هؤالء كما يف كتبه اجلامعة بني الطريقتني

 .وشاكا يف اجلوهر الفرد فمرة يثبته ويوقف اإلميان ابملبدأ واملعاد عليه واترة ينفيه ويبطله
 .هوشاكا يف متاثل األجسام فتارة يثبته وحيت  عليه واترة ينفي

 .وشاكا يف مسألة حلول احلوادث فتارة ينفيها واترة يقول هبا ويقوي أمرها ويلزمها عميع الطوائف

(0/7564) 

 
 

 .وشاكا يف النبوات هل هي اثبتة على طريق الفالسفة أو على طريق املعتزلة أم على طريق األشعرية
 .رة مسلك املثبتنيوشاكا يف مسألة التبسني والتقبيح فتارة يسلك فيها مسلك النفاة وات

وشاكا يف إثبات الصفات ففي كتبه الفلسفية ينفيها ويف الكتب الكالمية يثبتها إثباات ال حقيقة له بل هو 
 .لفظ بال معىن

 وشاكا يف اإلنسان هل هو هذا البدن املشهود أم أمر لخر وراءه وهو الروح أم جمموع األمرين
جسم أو جوهر جمرد ال داخل العامل وال خارجه أو عرض وشاكا يف الروح وحقيقتها وماهيتها وهل هي 

 من أعراض البدن
وشاكا يف مسألة الكالم والرؤية فمرة يقوي فيها قول املعتزلة ومرة قول األشعرية إىل أضعاف ما ذكر ا 

 .من املسائل وهلذا جتد أتباعه أكثر الناس شكا وتشكيكا
كان عندهم أفضل فهذا شكهم يف الدنيا وأما والفاضل عندهم الشاك وكلما كان الرجل أعظم شكا  

 عند املوت

(0/7567) 

 
 



 .فقد قال العارف حبقيقة أمرهم أكثر الناس شكا عند املوت أرابب الكالم
وقد أقروا على أنفسهم ابلشك وعدم اليقني يف كتبهم وعند موهتم كما تقدم حكاية ذلك عن أفاضلهم 

أدري على ماذا أموت عليه مث قال اشهدوا على أين على  ورؤوسهم حىت قال بعضهم عند موته وهللا ما
عقيدة أمي وقال اآلخر اشهدوا علي أين أموت وما عرفت إال مسألة واحدة وهي أن املمكن مفتقر إىل 

 .الواجب مث قال االفتقار أمر عدمي بل أموت وما عرفت شيئا
ء حىت يطلع الفجر وال يتبني يل وقال اآلخر أضع اإلزار على وجهي مث أقابل بني أقوال هؤالء وهؤال

 .منها شيء
ويقول اآلخر لقد أتملت الطرق الكالمية واملناه  الفلسفية فما رأيتها تشفي عليال وال تروي غليال 

ِإلَْيِه َيْصَعُد }[ 5طه]{ الرَّمْحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوى}ورأيت أقرب الطرق طريقة القرلن اقرأ يف اإلثبات 
 [74فاطر]{ يِ بُ اْلَكِلُم الطَّ 

(0/7565) 

 
 

ومن جرب مثل [ 774طه]{ َوال حيُِيطُوَن ِبِه ِعْلماً }[ 77الشورى]{ لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيءٌ }واقرأ يف النفي 
 .جتربيت عرف مثل معرفيت وقد حكينا كالمه فيما تقدم

 وقال اآلخر لعمري
 وسريت طريف بني تلك املعامل... لقد طفت يف تلك املعاهد كلها 
 على ذقن أو قارعا سن  ادم... فلم أر إال واضعا كف حائر 

وهذا ابب طويل من أراد الوقوف عليه فليطالع أخبار القوم وسريهتم وما أقروا به على أنفسهم وحينئذ 
 فنقول يف

إن أئمة اإلسالم وملوك السنة ملا عرفوا أن طرق املتكلمني إمنا : الوجه السادس واألربعني بعد املائة
هي إىل هذا وما هو شر منه تنوعوا يف ذمها والطعن فيها وعيب أهلها واحلكم بعقوبتهم وإشهارهم تنت

 .والتبذير منهم

(0/7561) 

 
 



قال أبو القاسم بن عساكر وقد حفظ عن غري واحد من علماء اإلسالم عيب املتكلمني وذم أهل 
أوضح حاهلم وشفى مث ذكر إبسناده إىل الكالم ولو مل يذمهم غري الشافعي لكفى فإنه قد ابلغ يف ذمهم و 

الفراييب حدثين بشر بن الوليد قال مسعت أاب يوسف يقول من طلب الدين ابلكالم تزندق ومن طلب 
غرائب احلديث كذب ومن طلب املال ابلكيمياء أفلس قال البيهقي وروي هذا الكالم عن مالك بن 

العبد بكل ما هنى هللا عنه سوى الشرك خري له  أنس مث ذكر ابن عساكر عن الشافعي أنه قال لئن يبتلى
 .من أن يبتلى ابلكالم ولقد اطلعت من أهل الكالم على شيء ما ظننت أن مسلما يقوله

(0/7560) 

 
 

وقال ابن أيب حامت حدثنا أمحد بن أصرم املزين قال قال أبو ثور مسعت الشافعي يقول ما تردى أحد 
ل رأيت الشافعي وهو  ازل من الدرجة وقوم يف اجمللس يتكلمون ابلكالم فأفلح وقال حدثنا الربيع قا

 .بشيء من الكالم فصاح فقال إما أن جتاورو ا خبري وإما أن تقوموا عنا
وذكر أيضا عن ابن عبد احلكم قال مسعت الشافعي يقول لو علم الناس ما يف الكالم من األهواء لفروا 

 .منه كما يفرون من األسد
ق بن خزمية مسعت يونس بن عبد األعلى يقول جئت الشافعي بعدما كلم حفصا وقال دمحم بن إسبا

الفرد فقال غبت عنا اي أاب موسى لقد اطلعت من أهل الكالم على شيء ما تومهته قط وألن يبتلى املرء 
 بكل

(0/7565) 

 
 

لماء الكالم وقال اإلمام أمحد ع. ما هنى هللا عنه ما خال الشرك ابهلل خري له من أن يبتلى ابلكالم
 .ز ادقة

قال شيخنا والكالم الذي اتفق سلف األمة وأئمتها على ذمه وذم أصبابه والنهي عنه وجتهيل أراببه 
وتبديعهم وتضليلهم وهو هذه الطرق الباطلة اليت بنوا عليها نفي الصفات والعلو واالستواء على العرش 

ر اآلخرة وتكلمه ابلقرلن وتكليمه لعباده ونزوله كل وجعلوا هبا القرلن خملوقا ونفوا هبا رؤية هللا يف الدا
ليلة إىل مساء الدنيا وجميئه يوم القيامة لفصل القضاء بني عباده فإهنم سلكوا فيه طرقا غري مستقيمة 

 واستدلوا



(0/7566) 

 
 

بقضااي متضمنة للكذب فلزمهم هبا مسائل خالفوا هبا نصوص الكتاب والسنة وصريح املعقول وكانوا 
 .ني كاذبني ظاملني يف كثري من مسائلهم ورسائلهم وأحكامهم ودالئلهمجاهل

وكالم السلف واألئمة يف ذلك مشهور وما من أحد قد شدا طرفا من العلم إال وقد بلغه من ذلك 
بعضه لكن كثريا من الناس مل حييطوا علما بكثري من أقوال السلف واألئمة وقد أفرد الناس يف ذلك 

د الرمحن السلمي ومثل شيخ اإلسالم أيب إمساعيل عبد هللا بن دمحم األنصاري ومسى  مصنفات مثل أيب عب
 كتابه ذم الكالم وأهله وممن ذكر اتفاق السلف على ذلك

(0/7561) 

 
 

أبو حامد الغزايل يف أجل كتبه الذي مساه إحياء علوم الدين قال فيه فإن قلت فعلم الكالم واجلدل 
ح أو مندوب إليه فاعلم أن الناس يف هذا غلوا وإسرافا يف الطرفني فمن مذموم كعلم النجوم أو هو مبا 

قائل إنه بدعة وحرام وإن العبد أن يلقى هللا بكل ذنب سوى الشرك خري له من أن يلقاه ابلكالم ومن 
قائل إنه واجب فرض إما على الكفاية أو على األعيان وإنه أجل األعمال وأعلى القرابت وإنه حتقيق 

 قال وإىل التبرمي ذهب الشافعي ومالك وأمحد بن. توحيد ونضال عن دين هللالعلم ال

(0/7561) 

 
 

قال وقال . حنبل وسفيان وعميع أهل احلديث من السلف مث ذكر بعض نصوص الشافعي اليت تقدمت
أمحد بن حنبل ال يفلح صاحب الكالم أبدا وال تكاد ترى أحدا نظر يف الكالم إال ويف قلبه دغل قال 

 .لغ فيه حىت هجر احلارث احملاسيب قال وقال اإلمام أمحد أيضا علماء الكالم ز ادقةواب
 قال وقال مالك أرأيت إن جاء رجل أجدل من

(0/7561) 

 
 



رجل يدع الرجل دينه كل يوم لدين جديد قال وقال مالك ال جتوز شهادة أهل األهواء والبدع قال بعض 
على أي مذهب كانوا وهذا الذي حكى عنه أبو حامد أتويل أصبابه أراد أبهل األهواء أهل الكالم 

 .قول مالك هو دمحم بن خويز منداد البصري املالكي
قال إن أهل األهواء عند مالك وأصبابه الذين ترد شهادهتم هم أهل الكالم قال وكل متكلم هو من 

عنه أبو عمر بن عبد أهل األهواء والبدع عند مالك وأصبابه أشعراي كان أو غري أشعري هكذا ذكره 
الرب يف كتاب فضل العلم مث ذكر أبو حامد كالم أيب يوسف من طلب العلم ابلكالم تزندق قال وقد 

اتفق أهل احلديث من السلف على هذا وال ينبصر عنهم ما نقل من التشديدات فيه وقالوا ما سكت 
األلفاظ من غريهم إال لعلمهم مبا يتولد عنه عنه الصبابة مهنع هللا يضر مع أهنم أعرف ابحلقائق وأفصح يف ترتيب 

 ولذلك قال النيب صلى هللا

(0/7514) 

 
 

 .أي املتعمقون يف الببث واالستقصاء" هلك املتنطعون هلك املتنطعون : "عليه وسلم
قال واحتجوا أبن ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما َيمر به النيب ويعلم طريقه ويثين على أراببه فقد 

الستنجاء وندهبم إىل حفظ الفرائض وهناهم عن الكالم يف القدر وعلى هذا استمر الصبابة علمهم ا
فالزايدة على األستاذ طغيان وظلم وهم األستاذون والقدوة وحنن األتباع والتالمذة إىل أن قال وأما 

وفاء  منفعته فقد يظن أن فائدته كشف احلقائق ومعرفتها على ما هي عليه وهيهات فليس يف الكالم
هبذا املطلب الشريف وهذا إذا مسعته من حمدث أو حشوى رمبا خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا 
فامسع هذا ممن خرب الكالم مث قاله بعد حقيقة اخلربة وبعد التغلغل فيه إىل درجة املتكلمني وجاوز ذلك 

 .املعرفة من هذا الوجه مسدودإىل التعمق يف علوم أخرى سوى نوع الكالم وحتقق أن الطريق إىل حقائق 
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قال ولعمري ال ينفك الكالم عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض األمور ولكن على سبيل الندور يف 
أمور جليلة تكاد تفهم قبل التعمق يف صناعة الكالم قل بل منفعته شيء واحد وهو حراسة العقيدة 

عامي يستفزه جدل املبتدع وإن كان فاسدا وحفظها عن تشويشات املبتدعة أبنواع اجلدل فإن ال
ومعارضة الفاسد ابلفاسد  افعة مث قال وإذا وقعت اإلحاطة بضرره ومنفعته فينبغي أن يكون صاحبه  



كالطبيب احلاذق يف استعمال الدواء اخلطر أن ال يضعه إال يف موضعه وعلى قدر احلاجة وقال إن فيه 
ائد وإزالتها عن اجلزم والتصميم وفيه مضرة يف أتكيد اعتقاد من املضرة من إاثرة الشبهات وحتريك العق

املبتدعة وتثبيته يف صدورهم حبيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على اإلصرار عليه وميكن هذا 
 .اإلصرار بواسطة التعصب الذي يثور عن اجلهل
 فهذا كالم أيب حامد مع معرفته ابلكالم والفلسفة
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ذكر اتفاق سلف أهل السنة على ذم الكالم ويذكر أنه ليس فيه فائدة إال الذب عن وتعمقه يف ذلك ي
هذه العقائد الشرعية اليت أخرب هبا الرسول أمته وإذا مل يكن فيه فائدة إال إال الذب عن هذه العقائد 

بول امتنع أن يكون معارضا هلا فضال عن أن يكون مقدما عليها فامتنع أن يكون الكالم العقلي املق
معارضا للكتاب والسنة وما كان معارضا هلما فهو من الكالم الباطل املردود املرذول الذي ال ينازع يف 
ذمه أحد من أهل اإلسالم ال من السلف وال من أتباعهم من اخللف هذا مع أن السلف واألئمة يذمون 

مهم ملن عارض السنة ما كان من العقليات واجلدل والكالم مبتدعا وإن قصد به نصر السنة فكيف ذ
ابلبدعة والوحي ابلرأي وجادل يف لايت هللا ابلباطل ليدحض به احلق وهذا الذم من أيب حامد للكالم 
وأهله ذم متوسط حبسب ما اطلع عليه من غوائله ولفاته وحبسب ما بلغه من السلف ومل يكن جزمه 

الكالم والفلسفة فلذلك مل يكن  أبقوال السلف وحقيقة ما جاء به الرسول كجزمه مبا سلكه من طريق
يف كالمه من هذا اجلانب من العلم واخلربة ما فيه من اجلانب الذي هو به أخرب من غريه فإن ما ذكره 
من أن مضرته يف إاثرة الشبهات يف العلم وإاثرة التعصب يف اإلرادة إمنا يقال إذا كان الكالم يف نفسه 

معلوماته فإذا كان مع ذلك قد يورث النظر فيه شبها  حقا أبن تكون قضاايه ومقدماته صادقة بل
 .وعداوة قيل فيه ذلك
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وأما السلف فلم يكن ذمهم للكالم جملرد ذلك وال جملرد اشتماله على ألفاظ اصطالحية إذا كانت 
ال معانيها صبيبة وال حرموا معرفة الدليل على اخلالق وصفاته وأفعاله بل كانوا أعلم الناس بذلك و 

حرموا نظرا صبيبا يف دليل صبيح يفضي إىل علم  افع وال مناظرة يف ذلك إما هلدى مسرتشد وأما 



لقطع مبطل بل هم أكمل الناس نظرا واستدالال واعتبارا وهم نظروا يف أصح األدلة وأقومها فإن القوم  
قرب الطرق وهو  كان نظرهم يف خري الكالم وأفضله وأصدقه وأدله على احلق وأوصله إىل املقصود أب

كالم هللا وكانوا ينظرون يف لايت هللا تعاىل األفقية والنفسية فريون منها من األدلة ما يبني أن القرلن حق 
َسُنرِيِهْم لاَيتَِنا يف اآْلفَاِق َويف }فيتطابق عندهم السمع والعقل ويتصادق الوحي والفطرة كما قال تعاىل 

ُفِسِهْم َحىتَّ يـَتَـبَـنيََّ هلَُ  َويـََرى الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم الَِّذي أُْنِزَل ِإلَْيَك ِمْن }وقال [ 51فصلت]{ ْم أَنَُّه احْلَقُّ أَنـْ
 واإلنسان له حالتان إما أن يكون  اظرا وإما أن يكون[ 6سبأ]{ رَبِ َك ُهَو احْلَق  
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َا }واملناظر له حالتان أيضا قال تعاىل مناظرا والناظر له حالتان أحدمها حيمد فيها والثانية يذم فيها  ُقْل ِإمنَّ
فأشار [ 06سبأ]{ َأِعُظُكْم ِبَواِحَدٍة َأْن تـَُقوُموا ّلِِلَِّ َمثْـىَن َوفـَُراَدى مثَّ تـَتَـَفكَُّروا َما ِبَصاِحِبُكْم ِمْن ِجنَّةٍ 

ىل حممود ومذموم فالنظر وكل منهما ينقسم إ. بقيامهم إثنني إثنني إىل املناظرة وفرادى إىل النظر والتفكر
 احملمود النظر يف الطريق الصبيح ليتوصل به إىل معرفة احلق والنظر املذموم نوعان

 .النظر يف الطريق الباطل وإن قصد به التوصل إىل احلق فإن الطريق الباطل ال يفضي إىل احلق: أحدمها
و ابطال فهو ينظر نظرا يرد به النظر والفكر الذي يقصد به رد قول خصمه مطلقا حقا كان أ: والثاين

 .قول من يبغضه ويعاديه أبي وجه كان
فأما املناظرة فتقسم إىل حممودة ومذمومة واحملمودة نوعان واملذمومة نوعان وبيان ذلك أن املناظر إما أن 

ذموم يكون عاملا ابحلق وإما أن يكون طالبا له وإما أن ال يكون عاملا به وال طالبا له وهذا الثالث هو امل
 وأما األوالن فمن كان عاملا ابحلق فمناظرته اليت حتمد أن يبني لغريه احلجة اليت
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هتديه إن كان مسرتشدا طالبا للبق أو تقطعه أو تكسره إن كان معاندا غري طالب للبق وال متبع له أو 
 .قتوقفه وتبعثه على النظر يف أدلة احلق إن كان يظن أنه على احلق وقصده احل

[ 755النبل]{ ادُْع ِإىَل َسِبيِل رَبِ َك اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة احْلََسَنِة َوَجاِدهْلُْم اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسنُ }قال تعاىل 
فذكر سببانه مراتب الدعوة وجعلها ثالثة أقسام حبسب حال املدعو فإنه إما أن يكون طالبا للبق 

ه إذا عرفه فهذا يدعى ابحلكمة وال حيتاج إىل موعظة وال جدال وإما راغبا فيه حمبا له مؤثرا له على غري 



أن يكون معرضا مشتغال بضد احلق ولكن لو عرفه عرفه ولثره واتبعه فهذا حيتاج مع احلكمة إىل 
املوعظة ابلرتغيب والرتهيب وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا جيادل ابليت هي أحسن فإن رجع إىل 

 عه من اجلدال إىل اجلالد إن أمكن فلمناظرة املبطل فائداتناحلق وإال انتقل م
 أن يرد عن ابطله ويرجع إىل احلق: أحدمها
أن ينكف شره وعداوته ويتبني للناس أن الذي معه ابطل وهذه الوجوه كلها ال ميكن أن تنال : الثانية

ن أتمله وتدبره ورزق أبحسن من حج  القرلن ومناظرته للطوائف فإنه كفيل بذلك على أمت الوجوه مل
فهما فيه وحججه مع أهنا يف أعلى مراتب احلج  وهي طريقة أخرى غري طريقة املتكلمني وأرابب اجلدل 

 .واملعقوالت فهي أقرب شيء تناوال وأوضح داللة وأقوى برها ا وأبعد من كل شبهة وتشكيك
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 اوأما طريق املتكلمني وأرابب اجلدل فهي كما قال اخلبري هب
 حقا وكل كاسر مكسور... حج  هتافت كالزجاج ختاهلا 

 وأخص أوصافها أهنا تعطيك مناقضة اخلصوم واضطراب أقواهلم وأما أن تعطيك علما وهدى
 تبغي الرايض فقد ظلمت الرائدا... فإذا بعثت إلىالسباخ برائد 

ض الوحي هبذه الطرق وإذا كان هذا حاهلا وهي خري من طريق الفالسفة وأقرب إىل احلق فكيف يعار 
 .وهذه مث تقدم عليه

أن هللا سببانه منح عباده فطرة فطرهم عليها ال تقبل سوى احلق : الوجه السابع واألربعون بعد املائة
وال تؤثر عليه غريه لو تركت وأيدها بعقول تفرق بني احلق والباطل وكملها بشرعة تفصل هلا ما هو 

 فالفطرة قابلة مستقر يف الفطرة وأدركه العقل جممال
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والعقل مزك والشرع مبصر مفصل ملا هو مركوز يف الفطرة مشهود أصله دون تفاصيله ابلعقل فاتفقت 
فطرة هللا املستقيمة والعقل الصريح والوحي املبصر املكمل على اإلقرار مبوجود فطر هذا العامل جبميع ما 

قول والشرائع املنزلة كلها أبنه ليس من جنس العامل وال فيه عاليه وسافله وما بينهما وشهدت الفطر والع
مماثال له وأنه مباين له غري ممتزج به وال متبد به وال حال فيه وأنه فوق عميع العامل عال عليه جبميع 



أنواع العلو ذاات وقهرا وعظمة وأنه موصوف جبميع الكمال املقدس من لوازم ذاته فتوهم رفعه عنه  
ن مل يكن هذا األصل معلوما عنده علما ال يشك فيه وال يراتب بل هو لقلبه  كتوهم عدم ذاته وم

كاملشاهدات لبصره وإال اضطرب عليه ابب معرفة هللا ووحدانيته وتصديق رسله فال جيوز أن يقدح يف 
مقدمات هذا األصل اليت هي يف أعلى مراتب الضرورايت مبقدمات يدعي أرابهبا أهنا نظرايت ومن 

يقول إهنا غري صبيبة بل معلومة الفساد إما بضرورة العقل أو ابلنظر الصبيح املفضي  خالفهم فيها
 .إىل الضرورة

ومن أبني ما شهدت به الفطر والعقول والشرائع علوه سببانه فوق عميع العامل فإن هللا فطر على هذا 
ول املستقيمة وعميع اخلليقة حىت احليوان البهيم ومن أنكر هذا فهو يف جانب والفطر السليمة والعق

 .الكتب السماوية ومن أرسل هبا يف جانب
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قال الشيخ عبد القادر الكيالين املتفق على كراماته ولايته وواليته املقبول عند عميع الفرق أن كون هللا 
سببانه فوق مساواته على عرشه يف كل كتاب أنزل على كل نيب أرسل وصدق قدس هللا روحه فإن 

ن أوهلم إىل لخرهم ليس بينهم اختالف يف أمساء الرب وصفاته وأفعاله وإن تنوعت شرائعهم الرسل م
العملية حبسب املصلبة فلم خيتلف منهم اثنان يف ابب األمساء والصفات وإن كان يف الكتابني اللذين مل 

ما كتااب ينزل من السماء كتاب أهدى منهما من ذلك ما ليس يف غريمها حىت زعمت أئمة املعطلة أهن
تشبيه ومن جاء هبما إماما املشبهة وقال بعض من تتبع النصوص النبوية يف ذلك واآلاثر السلفية إنه 

وجدها تزيد على ألف وقال غريه إهنا تزيد على مائة ألف وال تنايف بينهما فإن األول أراد ما يدل على 
 . سببانه ابئن من خلقهنصوص العلو واالستواء والثاين أراد ما يدل على املباينة وأن هللا
 وأما تقرير ذلك ابألدلة العقلية الصرحية فمن طرق كثرية جدا منها
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أنه إذا ثبت بضرورة العقل أنه سببانه مبائن ( : 7وهو الوجه الثامن واألربعون بعد املائة)الطريق األول 
لوه عمدهتم يف جبد علوه سببانه للمخلوقات وثبت أن العامل كرى كما اعرتف به النفاة املعطلة وجع

لزم أن يكون الرب تعاىل يف العلو ضرورة وذلك ألن العامل إذا كان مستديرا فله جهتان حقيقيتان العلو 



والسفل فقط فإذا كان الرب تعاىل مباينا للعامل امتنع أن يكون يف السفل فوجب قطعا أن يكون يف العلو 
ة أنه إما مداخل له وإما مباين له وليس مبداخل قطعا ثبت أنه فإذا كان العامل كراي وقد ثبت ابلضرور 

مباين قطعا وإذا كان مباينا فإما أن يكون حتته أو فوقه قطعا وليس حتته ابلضرورة وجب أن يكون فوقه 
ابلضرورة وال جواب عن هذا البتة إال بنفي النقيضني وهو أنه ال مباين وال مداخل وهذا حقيقة العدم 

ما بطريقي العدم واحلدوث عنه وأن يقال ليس بقدمي وال حادث فإن القدم واحلدوث من احملض ونفيه
مقولة مىت وهي ممتنعة عليه كما أن املباينة واملداخلة من مقولة أين وهي ممتنعة عليه فالشبه واألدلة اليت 

 .ا البتةتنفي وجود الصانع من جنس الشبه اليت تنفي مباينته للعامل وعلوه عليه ال فرق بينهم
__________ 

فهذه : " 7104ذكر ابن القيم رمحه هللا ثالثني طريقا مث قال بعد بعد هناية الطريق الثالثني ص  7
مث ذكر " ثالثون طريقا مضافة اىل الوجه السابع واالربعون بعد املائة يف بيان عدم معارضة العقل للنقل

 .بعد ذلك الطريق الثامن والسبعون بعد املائة
 .ذا يكون الطريق األول هو الوجه الثامن واالربعون بعد املائةوعلى ه
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أن يقال علوه سببانه على العامل وأنه فوق ( : الوجه التاسع واألربعون بعد املائة)الطريق الثاين 
السماوات كلها وأنه فوق عرشه أمر مستقر يف فطر العباد معلوم هلم ابلضرورة كما اتفق عليه عميع 

م إقرارا بذلك وتصديقا من غري تواطؤ منهم على ذلك وال تشاعر وهم خيربون عن أنفسهم أهنم األم
جيدون ذلك ابلضرورة وعميع الطوائف تنكر قول املعطلة إال من تلقاه منهم وأما العامة من عميع األمم 

ال فوقه وال حتته وال ففطرهم عميعهم مقرة أبن هللا فوق العامل وإذا قيل هلم ال داخل العامل وال خارجه و 
مباين له وال حمايث وال يصعد إليه شيء وال ينزل منه شيء وال يقرب إليه شيء وال يقرب هو من شيء 
وال حيجب العباد عنه حجاب منفصل وال ترفع إليه األيدي وال تتوجه إليه القلوب حنو العلو أنكرت 

 .فطرهم ذلك غاية اإلنكار ودفعته غاية الدفع
ن األشعري يف كتبه ورأينا املسلمني عميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا حنو السماء ألن هللا عز قال أبو احلس

وجل مستو على العرش الذي هو فوق السماوات فلوال أن هللا عز وجل على العرش مل يرفعوا أيديهم 
جز ويف أشهرها حنو السماء كما ال حيطوهنا إذا دعوا حنو األرض هذا لفظه يف أجل كتبه وأكربها وهو املو 



وهو اإلابنة اليت اعتمد عليها أبصر الناس له وأعظمهم ذاب عنه من أهل احلديث أبو القاسم ابن عساكر 
 فإنه اعتمد على هذا الكتاب وجعله

(0/7517) 

 
 

من أعظم مناقبه يف كتاب تبيني كذب املفرتي مث قال يف كتابه ومن دعاء أهل اإلسالم عميعا إذا هم 
عز وجل يف األمر النازل هبم يقولون اي ساكن العرش ويقولون ال والذي احتجب بسبع  رغبوا إىل هللا

 .مساوات
وقال أبو دمحم عبد هللا بن سعيد بن كالب يف كتاب الصفات وقد ذكر مسألة االستواء وقد تقدم حكاية 

يه ما يكفي  لفظه قال ولو مل يشهد بصبة مذهب اجلماعة يف هذا إال ما ذكر ا من هذه األمور لكان ف
كيف وقد غرس يف بنية الفطرة ومعارف اآلدميني من ذلك ما ال شيء أبني منه وال أوكد ألنك ال تسأل 
أحدا عنه عربيا وال عجميا وال مؤمنا وال كافرا فتقول أين ربك إال قال يف السماء إن أفصح أو أومأ 

وال سهل وال جبل وال رأينا أحدا بيده أو اشار بطرفه إن كان ال يفصح ال يشري إىل غري ذلك من أرض 
داعيا إال رافعا يديه إىل السماء وقال ابن عبد الرب إمام أهل السنة ببالد املغرب يف التمهيد ملا تكلم 
على حديث النزول قال هذا حديث اثبت من جهة النقل صبيح اإلسناد ال خيتلف أهل احلديث يف 

 صبته وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار

(0/7515) 

 
 

العدول عن النيب وفيه دليل على أن هللا يف السماء على العرش فوق سبع مساوات كما قال اجلماعة 
وهو من حجتهم على املعتزلة يف قوهلم إن هللا بكل مكان قال والدليل على صبة قول أهل احلق قوله 

حيتاج إىل أكثر من  تعاىل وذكر عدة لايت إىل أن قال وهذا أشهر وأعرف عند العامة واخلاصة من أن
حكايته ألنه اضطرار مل يوقفهم عليه أحد وال أنكره عليهم مسلم وهذا قليل من كثري من كالم من ذكر 
أن مسألة العلو فطرية ضرورية وأما من نقل إعماع األنبياء والرسل والصبابة والتابعني وأئمة املسلمني 

 .فأكثر من أن يذكر ولكن ننبه على اليسري منه
 شيخ أبو نصر السجزي يف كتاب اإلابنة له وأئمتنا كسفيان الثوري ومالك بن أنس وسفيان بنقال ال



(0/7511) 

 
 

عيينة ومحاد بن سلمة ومحاد بن زيد وعبد هللا بن املبارك وفضيل بن عياض وأمحد بن حنبل وإسباق بن 
مكان وأنه يرى يوم  إبراهيم احلنظلي متفقون على أن هللا سببانه بذاته فوق العرش وأن علمه بكل

القيامة ابألبصار فوق العرش وأنه ينزل إىل مساء الدنيا وأنه يغضب ويرضى ويتكلم مبا شاء فمن خالف 
شيئا من ذلك فهو منهم بريء وهم منه براء وأبو نصر هذا كان مقيما مبكة يف أثناء املائة اخلامسة وقال 

ه ابألندلس يف كتاب الوصول إىل معرفة األصول قبله الشيخ أبو عمر الطلمنكي املالكي أحد أئمة وقت
ُتمْ }قال وأعمع املسلمون من أهل السنة على معىن قوله  وحنو ذلك [ 0احلديد]{ َوُهَو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكنـْ

من القرلن أن ذلك علمه وأن هللا فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء وقال أيضا قال 
إن االستواء من هللا على عرشه اجمليد على احلقيقة ال { مْحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوىالرَّ }أهل السنة يف قوله 

 .على اجملاز

(0/7510) 

 
 

وقال الشيخ نصر املقدسي الشافعي الشيخ املشهور يف كتابه احلجة له إن قال قائل قد ذكرت ما جيب 
األئمة والعلماء واألخذ مبا عليه أهل  على أهل اإلسالم من اتباع كتاب هللا وسنة رسوله وما أعمع عليه

السنة واجلماعة فاذكر مذاهبهم وما أعمعوا عليه من اعتقادهم وما يلزمنا من املصري إليه من إعماعهم 
فاجلواب أن الذي أدركت عليه أهل العلم ومن لقيتهم وأخذت عنهم ومن بلغين قوله من غريهم فذكر 

َأَحَاَط ِبُكلِ  َشْيٍء }على عرشه ابئن من خلقه كما قال يف كتابه  جل اعتقاد أهل السنة وفيه أن هللا مستو
وقال قبله احلافظ أبو نعيم األصبهاين [ 51اجلن]{ َوَأْحَصى ُكلَّ َشْيٍء َعَدداً }[ 75الطالق]{ ِعْلماً 

 املشهور

(0/7515) 

 
 

ا طريقة املتبعني صاحب التصانيف املشهورة كبلية األولياء وغريها يف عقيدته املشهورة عنه طريقتن
للكتاب والسنة وإعماع األمة فما اعتقدوه اعتقد اه فمما اعتقدوه أن األحاديث اليت ثبتت عن النيب يف 



العرش واستواء هللا عليه يقولون هبا ويثبتوهنا من غري تكييف وال متثيل وال تشبيه وأن هللا ابئن من خلقه 
 .وهو مستو على عرشه يف مساواته من دون أرضهواخللق ابئنون منه ال حيل فيهم وال ميتزج هبم 

وقال الشيخ أبو أمحد الكرجي اإلمام املشهور يف أثناء املائة الرابعة يف العقيدة اليت ذكر أهنا اعتقاد أهل 
السنة واجلماعة وهي العقيدة اليت كتبها للخليفة القادر ابهلل وقرأها على الناس وعمع الناس عليها وأقر 

 السنة وكان قد استتاب من خرج عن السنة من املعتزلةهبا طوائف أهل 

(0/7516) 

 
 

والرافضة وحنوهم سنة ثالث عشرة وأربعمائة وكان حينئذ قد حترك والة األمور إلظهار السنة ملا كان 
احلاكم املصري وأمثاله من املالحدة قد انتشر أمرهم فكان أهل ابن سينا وأمثاهلم من أهل دعوهتم 

حممود بن سبكتكني لعنة أهل البدع على املنابر وأظهر السنة وتناظر عنده ابن اهليضم وأظهر السلطان 
وابن فورك يف مسألة العلو فرأى قوة كالم ابن اهليضم فرجح ذلك ويقال إنه قال البن فورك فلو أردت 

دوم أن تصف املعدوم كيف كنت تصفه أبكثر من هذا وقال فرق يل بني هذا الرب الذي تصفه وبني املع
وأن ابن فورك كتب إىل أيب إسباق اإلسفراييين يطلب اجلواب عن ذلك فلم يكن اجلواب إال أنه لو  
كان فوق العرش للزم أن يكون جسما ومن الناس من يقول إن السلطان ملا ظهر له فساد قول ابن 

 فورك سقاه السم حىت قتله وتناظر عنده فقهاء احلديث من أصباب الشافعي وغريهم

(0/7511) 

 
 

وفقهاء الرأي فرأى قوة مذهب أهل احلديث فرجبه وغزا املشركني ابهلند وهذه العقيدة مشهورة وفيها  
كان ربنا وحده وال شيء معه وال مكان حيويه خلق كل شيء بقدرته وخلق العرش ال حلاجة إليه فاستوى 

يدبر السماوات واألرض  عليه استواء استقرار كيف شاء وأراد ال استواء راحة كما يسرتيح اخللق وهو
ويدبر ما فيهما ومن يف الرب والببر ال مدبر غريه وال حافظ سواه يرزقهم وميرضهم ويعافيهم ومييتهم 

واخللق كلهم عاجزون واملالئكة والنبيون واملرسلون وسائر اخللق أعمعني والقادر بقدرة والعامل بعلم أزيل 
رف صفتهما من نفسه وال يبلغ كنههما أحد من خلقه غري مستفاد وهو السميع بسمع والبصري ببصر يع

متكلم بكالم خيرج منه ال آبلة خملوقة كآلة املخلوقني ال يوصف إال مبا وصف به نفسه أو وصفه به نبيه 



 .وكل صفة وصف هبا نفسه أو وصفه هبا نبيه فهي صفة حقيقية ال صفة جماز
 :ذين محل عنهم التأويل قالوا يف أتويل قوله تعاىلوقال أبو عمر أيضا أعمع علماء الصبابة والتابعني ال

(0/7511) 

 
 
هو على العرش وعلمه يف كل مكان وما خالفهم [ 1اجملادلة]{ َما َيُكوُن ِمْن جَنَْوى َثالثٍَة ِإالَّ ُهَو رَاِبُعُهمْ }

 .يف ذلك أحد حيت  بقوله
 القرلن والسنة واإلميان هبا ومحلها وقال أيضا أهل السنة جممعون على اإلقرار ابلصفات الواردة كلها يف

 .على احلقيقة ال على اجملاز إال أهنم ال يكيفون شيئا من ذلك وال جيدون فيه صفة حمصورة
وأما أهل البدع اجلهمية واملعتزلة كلها واخلوارج فكلهم ينكرها وال حيمل شيئا على احلقيقة ويزعم أن من 

للمعبود يالشون أي يقولون ال شيء واحلق فيها ما قاله أقر هبا مثبتة وهم عند من أقر هبا  افون 
 .القائلون مبا نطق به كتاب هللا وسنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهم أئمة اجلماعة

 وقال الشيخ العارف معمر بن أمحد األصفهاين

(0/7511) 

 
 

السنة وموعظة من أحد شيوخ الصوفية يف أواخر املائة الرابعة أحببت أن أوصي أصبايب بوصية من 
 .احلكمة

وأعمع ما كان عليه أهل احلديث واألثر وأهل املعرفة والتصوف من املتقدمني واملتأخرين قال فيها وإن 
هللا مستو على عرشه بال كيف وال تشبيه وال أتويل واالستواء معقول والكيف جمهول وإنه عز وجل 

لول وال ممازجة وال اختالط وال مالصقة ألنه مستو على عرشه ابئن من خلقه واخللق منه ابئنون بال ح
الفرد البائن من اخللق الواحد الغين عن اخللق وإن هللا مسيع بصري عليم خبري يتكلم ويرضى ويسخط 
ويضبك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا وينزل كل ليلة إىل مساء الدنيا كيف شاء فيقول 

 .أغفر له هل من اتئب فأتوب عليه حىت يطلع الفجرهل من داع فأستجيب له هل من مستغفر ف
 .ونزول الرب إىل مساء الدنيا بال كيف وال تشبيه وال أتويل فمن أنكر النزول أو أتول فهو مبتدع ضال
وقال عبد الرمحن بن أيب حامت سألت أيب وأاب زرعة عن مذاهب أهل السنة يعين يف أصول الدين وما 

 األمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ومينا وكان من مذاهبهم أن اإلميان قولأدركا عليه العلماء يف عميع 



(0/7514) 

 
 

وعمل يزيد وينقص والقرلن كالم هللا غري خملوق جبميع جهاته إىل أن قالوا إن هللا على عرشه ابئن من 
 .خلقه كما وصف نفسه يف كتابه وعلى لسان رسوله بال كيف أحاط بكل شيء علما

اإلمام املتفق على إمامته وعلمه وصالحه وكراماته أبو دمحم موفق الدين بن قدامة املقدسي وقال الشيخ 
إن هللا وصف نفسه ابلعلو يف السماء ووصفه بذلك رسوله خامت األنبياء وأعمع على ذلك عميع العلماء 

 وعمع هللا من الصبابة األتقياء واألئمة من الفقهاء وتواترت األخبار بذلك على وجه حصل به اليقني
عليه قلوب املسلمني وجعله مغروزا يف طباع اخللق أعمعني فرتاهم عند نزول الكرب يلبظون السماء 

أبعينهم ويرفعون حنوها للدعاء أيديهم وينظرون جميء الفرج من رهبم وينطقون بذلك أبلسنتهم وال ينكر 
 .هذلك إال مبتدع غال يف بدعته أو مفتون بتقليده واتباعه على ضاللت

(0/7517) 

 
 

قال وأ ا ذاكر يف هذا اجلزء ما بلغين يف ذلك عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وصبابته واألئمة املقتدين بسنته على 
وجه حيصل القطع واليقني بصبة ذلك عنهم ويعلم تواتر الرواية بوجوده منهم ليزداد من وقف عليه من 

 . يصري كاملشاهد له عيا ااملؤمنني إميا ا ويثبته من خفي عليه ذلك حىت
وقال أبو عبد هللا القرطيب املالكي يف شرح األمساء احلسىن ملا ذكر اختالف الناس يف تفسري االستواء 
قال وأظهر األقوال يف ذلك ما تظاهرت عليه اآلي واألخبار وقاله الفضالء األخيار أن هللا على عرشه  

ئن من خلقه هذا مذهب السلف الصاحل فيما نقل عنهم كما أخرب يف كتابه وعلى لسان نبيه بال كيف اب
 .الثقات

(0/7515) 

 
 

وقال أيضا يف كتابه يف التفسري ملا تكلم على لية االستواء قال هذه مسألة االستواء وللعلماء فيها كالم 
عطلني وقد بينا أقوال العلماء يف شرح األمساء احلسىن وذكر ا فيها أربعة عشر قوال وذكر قول النفاة امل

فقال وإهنم يقولون إذا وجب تنزيه الرب عن اجلهة واحليز فمن ضرورة ذلك ولواحقه تنزيه الرب عن 



اجلهة فليس جبهة فوق عندهم ألنه يلزم من ذلك عندهم مىت اختص جبهة أن يكون يف مكان أو حيز 
السلف األول مهنع هللا يضر  ويلزم على املكان واحليز احلركة والسكون ويلزم من ذلك التغري واحلدوث قال وكان

ال يقولون بنفي اجلهة وال ينطقون بذلك بل نطقوا هم والكافة إبثباهتا هلل تعاىل كما نطق كتابه وأخربت 
 .رسله ومل ينكر أحد من السلف الصاحل أنه مستو على عرشه حقيقة وإمنا جهلوا كيفية االستواء

(0/7511) 

 
 

س السراج قال مسعت قتيبة بن سعيد يقول هذا قول األئمة يف وقال أبو بكر النقاش حدثنا أبو العبا
الرَّمْحَُن َعَلى اْلَعْرِش }اإلسالم والسنة واجلماعة نعرف ربنا يف السماء السابعة على عرشه كما قال 

وقال اخلالل يف كتاب السنة أخرب ا املروزي حدثنا دمحم بن الصباح النيسابوري حدثنا سليمان { اْستَـَوى
الرَّمْحَُن َعَلى اْلَعْرِش }اخلفاف قال قال إسباق بن إبراهيم بن راهويه قال هللا تبارك وتعاىل  بن داود
 فهو فوق مساواته على عرشه ويعلم كل شيء يف أسفل األرض السابعة ويف{ اْستَـَوى

(0/7510) 

 
 

ات السبع وما قعر الببار ويف رؤوس األكام وبطون األودية ويف كل موضع كما يعلم علم ما يف السمو 
دون العرش أحاط بكل شيء علما فال تسقط من ورقة إال يعلمها وال حبة يف ظلمات األرض وال رطب 

 .وال ايبس إال يف كتاب قد عرف ذلك وأحصاه وال يعجزه معرفة شيء عن معرفة غريه
حامت عن سعيد  ويف كتاب السنة لعبد هللا بن اإلمام أمحد وكتاب الرد على اجلهمية لعبد الرمحن ابن أيب

بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من طبقة شيوخ الشافعي وأمحد وإسباق أنه ذكر عنده 
اجلهمية فقال هم شر قوال من اليهود والنصارى قد أعمع اليهود والنصارى وأهل األداين مع املسلمني 

ذين الكتابني عن عبد الرمحن بن ورواي أيضا يف ه. على أن هللا فوق العرش وقالوا هم ليس عليه شيء
مهدي اإلمام املشهور قال أصباب جهم يريدون أن يقولوا إن هللا مل يكلم موسى ويريدون أن يقولوا 

 ليس يف

(0/7515) 

 
 



 .السماء شيء وأن هللا ليس على العرش أرى أن يستتابوا فإن اتبوا وإال قتلوا
العوام الواسطي من طبقة عبد الرمحن بن مهدي  وروى عبد هللا بن أمحد يف كتاب السنة عن عباد بن

وذويه قال كلمت بشر املريسي وأصباب بشر فرأيت لخر كالمهم ينتهي إىل أن يقولوا ليس يف السماء 
 .شيء

وقال علي بن عاصم شيخ البخاري  اظرت جهميا فتبني من كالمه أنه ال يرى أن يف السماء راب ذكره 
 .عبد هللا بن أمحد وابن أيب حامت

وروى عبد هللا بن أمحد عن سليمان بن حرب قال مسعت محاد بن زيد وذكر هؤالء اجلهمية فقال إمنا 
 جيادلون أن يقولوا ليس يف السماء شيء وروى عن أبيه

(0/7516) 

 
 

حدثنا شريح بن النعمان قال مسعت عبد هللا بن  افع الصانع قال مسعت مالك بن أنس يقول هللا يف 
 .كل مكانالسماء وعلمه يف  

وروى البيهقي إبسناد صبيح عن األوزاعي قال كنا حنن والتابعون متوافرون نقول إن هللا تعاىل فوق 
عرشه نؤمن مبا وردت به السنة من صفاته فقد ذكر األوزاعي وهو أحد األئمة يف عصر اتبعي التابعني 

احلجاز والليث بن سعد  الذين كان فيهم مالك وابن املاجشون وابن أيب ذئب وحنوهم من أئمة أهل
وحنوه من أئمة مصر والثوري وابن أيب ليلى وأبو حنيفة وحنوهم من أئمة أهل الكوفة ومحاد بن زيد 

ومحاد بن سلمة وابن عيينة وحنوهم من أئمة أهل البصرة فهؤالء وأمثاهلم أئمة اإلسالم شرقا وغراب يف 
ق عرشه يف زمن التابعني وقال أبو حنيفة من ذلك الزمان وقد حكى األوزاعي شهرة القول أبن هللا فو 

وعرشه { الرَّمْحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوى}قال ال أعرف ريب يف السماء أم يف األرض فقد كفر ألن هللا يقول 
 فوق سبع

(0/7511) 

 
 

مساوات قال أبو مطيع قلت فإن قال إنه على العرش وقال ال أدري العرش يف السماء أم يف األرض قال 
هو كافر ألنه أنكر أن يكون هللا يف السماء ألنه تعاىل يف أعلى عليني وهو يدعي من أعلى ال من أسفل 
ويف لفظ لخر قال أبو مطيع سألت أاب حنيفة عمن قال ال أعرف ريب يف السماء أو يف األرض قال قد  



اوات قال فإنه يقول على العرش وعرشه فوق سبع مس{ الرَّمْحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوى}كفر ألن هللا يقول 
استوى ولكنه ال يدري العرش يف األرض أم يف السماء قال إذا أنكر أنه يف السماء فقد كفر ذكره 

 .البيهقي وغريه
وروى عبد هللا بن أمحد وغريه عن عبد هللا بن املبارك أبسانيد صبيبة أبنه سئل مباذا نعرف ربنا قال 

من خلقه وال نقول كما تقول اجلهمية أبنه هاهنا يف األرض وهكذا  أبنه فوق مساواته على عرشه ابئن
قال اإلمام أمحد فيما حكاه اخلالل عنه يف اجلامع قال يف رواية ابنه عبد هللا ابب ما أنكرت اجلهمية 

 الضالل أن يكون هللا على العرش قلنا مل أنكرمت أن هللا على العرش وقد قال جل ثناؤه

(0/7511) 

 
 
ٍم مثَّ اْستَـَوى }وقال [ 5طه]{ ُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوىالرَّمحَْ } ُهَو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأَلْرَض يف ِستَِّة َأايَّ

ُتْم َمْن يف السََّماِء َأْن يـُْرِسَل }مث قال وقد أخرب ا أنه يف السماء فقال [ 0احلديد]{ َعَلى اْلَعْرشِ  َأْم َأِمنـْ
{ ِإلَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيِ ُب َواْلَعَمُل الصَّاِلُح يـَْرفـَُعهُ }وقال جل ثناؤه [ 71امللك]{ َعَلْيُكْم َحاِصباً 

ُ ِإلَْيهِ }وقال [ 55لل عمران]{ ِإين ِ ُمتَـَوفِ يَك َورَاِفُعَك ِإيَل  }وقال [ 74فاطر] { َبْل رَفـََعُه اّلِلَّ
خَيَاُفوَن رَبَـُّهْم }وقال [ 71األنبياء]{ َواأَلْرِض َوَمْن ِعْنَدهُ َولَُه َمْن يف السََّماَواِت }وقال [ 751النساء]

{ َوُهَو اْلَقاِهُر فـَْوَق ِعَباِدهِ }وقال [ 1املعارج]{ ِذي اْلَمَعارِجِ }وقال [ 54النبل]{ ِمْن فـَْوِقِهمْ 
 [71األنعام]

(0/7511) 

 
 

أنه يف السماء ووجد ا كل شيء أسفل مذموما  وقد أخرب هللا[ 555البقرة]{ َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيمُ }وقال 
إىل أن قال ومعىن قول هللا [ 705النساء]{ ِإنَّ اْلُمَناِفِقنَي يف الدَّْرِك اأْلَْسَفِل ِمَن النَّارِ }يقول جل ثناؤه 

ُ يف السََّماَواِت َويف اأَلْرضِ }عز وجل  من يف يقول هو إله من يف السموات وإله [ 1األنعام]{ َوُهَو اّلِلَّ
األرض وهو هللا على العرش وقد أحاط علمه مبا دون العرش ال خيلو من علم هللا مكان ونصوص أمحد 

 .يف ذلك كثرية جدا مذكورة يف غري هذا املوضع
وأما الشافعي فقد صرح يف خطبة الرسالة أبن هللا سببانه ال يوصف إال مبا وصف به نفسه وصرح أبن 



وق مساواته وعمع عليها قلوب عباده وصرح يف ابب الكفارة يف حديث خالفة الصديق حق قضاها هللا ف
 اجلارية وقول النيب هلا أين هللا قال الشافعي

(0/7144) 

 
 

 .فلما وصفت اإلميان قال أعتقها فإهنا مؤمنة فجعل إقرارها أبن هللا يف السماء إميا ا
سالم قال اجلهمية الز ادقة إمنا وذكر البخاري يف كتاب خلق األفعال عن وهب بن جرير أحد أئمة اإل

يريدون أنه ليس على العرش استوى وعن محاد بن زيد القرلن كالم هللا نزل به جربيل ما جيادلون إال أنه 
 .ليس يف السماء إله

وقال ابن املبارك ال نقول كما قالت اجلهمية إنه يف األرض هاهنا بل على العرش استوى وقيل له كيف 
 .مسواته على عرشه وقال لرجل من اجلهمية أبطنك خال منه فبهت اآلخر نعرف ربنا قال فوق

 وذكر البخاري يف هذا الكتاب أيضا قول سعيد بن عامر وقد تقدم وقال عن شيخه علي بن عاصم

(0/7147) 

 
 

احذر من املريسي وأصبابه فإن كالمهم أبوجاد الزندقة وأ ا كلمت أستاذهم جهما فلم يثبت أن يف 
ا وقال يزيد بن هارون من زعم أن الرمحن على العرش استوى على خالف ما تقرر يف قلوب السماء إهل

العامة فهو جهمي وقال صدقة مسعت سليمان التيمي يقول لو سئلت أين هللا تعاىل لقلت يف السماء 
فإن قال فأين كان عرشه قبل السماء لقلت على املاء فإن قال فأين كان عرشه قبل املاء لقلت ال 

 .علمأ
ويف مسائل جرت ألمحد وإسباق إن هللا سببانه وصف نفسه يف كتابه بصفات استغىن اخللق أن 

ُ يف ظَُلٍل ِمَن }يصفوه بغريها فمما وصف به نفسه من ذلك قوله تعاىل  َهْل يـَْنظُُروَن ِإالَّ َأْن َيَْتِيَـُهُم اّلِلَّ
 [574البقرة]{ اْلَغَمامِ 

(0/7145) 

 
 



ولايت مثلها تصف العرش وقد ثبتت [ 15الزمر]{ َمالِئَكَة َحافِ نَي ِمْن َحْوِل اْلَعْرشِ َوتـََرى الْ }: وقوله
وذكر عن [ 5طه]{ الرَّمْحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوى}الرواايت يف العرش وأعلى شيء فيه وأثبته قول هللا 

مرضاهم وال تشهدوا خارجة بن مصعب قال اجلهمية كفار ال تنكبوا إليهم وال تنكبوهم وال تعودوا 
الرَّمْحَُن َعَلى اْلَعْرِش }جنائزهم وبلغوا نساءهم أهنن طوالق وأهنن ال يببن ألزواجهن وقرأ طه إىل قوله 

مث قال وهل يكون االستواء إال اجللوس وقال إمام األئمة دمحم بن إسباق بن خزمية [ 5طه]{ اْستَـَوى
من خلقه وجب أن يستتاب فإن اتب وإال ضربت عنقه  من مل يقل أبن هللا فوق مساواته على عرشه ابئن

مث ألقي على مزبلة لئال يتأذى بننت رحيه أهل القبلة وال أهل الذمة ذكره عنه أبو عبد هللا احلاكم يف كتاب 
 علوم احلديث له ويف كتاب اتريخ نيسابور وذكره أبو عثمان النيسابوري يف رسالته املشهورة وروى

(0/7141) 

 
 

الرَّمْحَُن }سناد كلهم ثقات عن سفيان بن عيينة قال سئل ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن قوله اخلالل إب
فقال االستواء معلوم والكيف غري معقول ومن هللا الرسالة وعلى الرسول البالغ { َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوى
بن أيب حامت عن وقد روي هذا الكالم عن اإلمام مالك من وجوه متعددة وروى ا. وعلينا التصديق

هشام بن عبيد هللا الرازي أنه حبس رجال يف التجهم فجيء به إىل هشام ليمتبنه فقال أتشهد أن هللا 
 .على عرشه ابئن من خلقه قال ال أدري ما ابئن من خلقه فقال ردوه إىل احلبس فإنه مل يتب

نعل على رأسه يرى رأي جهم وروي أيضا عن عبد هللا بن أيب جعفر الرازي أنه جعل يضرب قرابة له ابل
 .قال ال حىت يقول الرمحن على العرش استوى ابئن من خلقه

وروي أيضا عن جرير بن عبد احلميد الرازي أنه قال كالم اجلهمية أوله عسل ولخره سم وإمنا جيادلون 
 .أن يقولوا ليس يف السماء إله

 وقال أبو الوليد بن رشد يف كتاب مناه  األدلة

(0/7140) 

 
 
قول يف اجلهة وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة يف أول األمر يثبتوهنا هلل حىت نفتها املعتزلة ال

وتبعهم على ذلك متأخرو األشعرية وساق أدلة القرلن عليها إىل أن قال والشرائع كلها مبنية على أن 
نزلت الكتب وإليها كان هللا يف السماء وأن منها تنزل املالئكة ابلوحي إىل النبيني وأن من السماء 



اإلسراء ابلنيب حىت قرب من سدرة املنتهى قال وعميع احلكماء قد اتفقوا على أن هللا واملالئكة يف 
السماء كما اتفقت عميع الشرائع على ذلك مث قرر ذلك ابلدليل العقلي وبني بطالن شبهة املعطلة 

أضعافها يف كتاب اجتماع العساكر وهذه النقول اليت حكيناها قليل من كثري وقد ذكر ا أضعاف 
اإلسالمية على غزو الفرقة اجلهمية وهي تبني كذب من قال إنه مل يقل بذلك إال الكرامية واحلنبلية 

 وفريته وجهله واملقصود أبن علو

(0/7145) 

 
 

ليه اخلالق على املخلوقات كلها وكونه فوق العامل أمر مستقر يف فطر العباد معلوم ابلضرورة كما اتفق ع
عميع األمم من غري تواطؤ وتشاعر خبالف النفي والتعطيل فإنه يتلقاه بعضهم عن بعض كسائر املقاالت 

 .الباطلة املخالفة لصريح العقل والنقل
 فصل

ومما ينصرف إىل ذلك أن العباد كلهم مضطرون إىل دعاء الرب سببانه وسؤاله وقصده واالفتقار إليه  
وهم مضطرون [ 51الرمحن]{ َمْن يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض ُكلَّ يـَْوٍم ُهَو يف َشْأنٍ  َيْسأَلُهُ }كما قال هللا تعاىل 

إىل توجيه قلوهبم إىل العلو كما أهنم مضطرون إىل دعائه وقصده وسؤاله كما أهنم يضطرون إىل اإلقرار به 
تتوجه قلوهبم غلى رب  وأنه رهبم وخالقهم ومليكهم وال جيدون فرقا بني هذا االضطرار وهذا فكما ال

غريه وال إىل إله سواه فكذلك ال جيدون يف قلوهبم توجها إىل جهة أخرى غري العلو بل جيدون قلوهبم 
مضطرة إىل قصد جهة العلو دون سائر اجلهات وهذا يتضمن اضطرارهم إىل قصده سببانه يف العلو 

 .وإقرارهم وإمياهنم بذلك

(0/7146) 

 
 

إنه قد ثبت بصريح العقل أن األمرين املتقابلني إذا  ( : جه اخلمسون بعد املائةالو )الطريق الثالث : فصل
كان أحدمها صفة كمال واآلخر صفة نقص فإن هللا سببانه يوصف ابلكمال منهما دون النقص وهلذا 
ملا تقابل املوت واحلياة وصف ابحلياة دون املوت وملا تقابل العلم واجلهل وصف ابلعلم دون اجلهل 

العجز والقدرة والكالم واخلرس والبصر والعمى والسمع والصمم والغىن والفقر وملا تقابلت  وكذلك
املباينة للعامل واملداخلة له وصف ابملباينة دون املداخلة وإذا كانت املباينة تستلزم علوه على العامل أو 



عامل كان من لوازم مباينته سفوله عنه وتقابل العلو والسفول وصف ابلعلو دون السفول وإذا كان مباينا لل
أن يكون فوق العامل وملا كان العلو صفة كمال كان ذلك من لوازم ذاته فال يكون مع وجود العامل إال 

عاليا عليه ضرورة وال يكون سببانه إال فوق املخلوقات كلها وال تكون املخلوقات حميطة به أصال وإذا 
 .ظهر لك احلق من الباطلقابلت بني هذه املقدمات ومقدمات شبه املعطلة 

(0/7141) 

 
 

إنه إذا كان سببانه مباينا للعامل فإما أن ( : الوجه احلادي واخلمسون بعد املائة)الطريق الرابع : فصل
يكون حميطا به أو ال يكون حميطا به فإن كان حميطا به لزم علوه عليه قطعا ضرورة علو احمليط على 

يطة ابألرض كانت عالية عليها وملا كان الكرسي حميطا ابلسماوات  احملاط به وهلذا ملا كانت السماء حم
كان عاليا عليها وملا كان العرش حميطا ابلكرسي كان عاليا فما كان حميطا جبميع ذلك كان عاليا عليه 
ضرورة وال يستلزم ذلك حمايثته لشيء مما هو حميط به وال مماثلته ومشاهبته له فإذا كانت السماء حميطة 

وليست مماثلة هلا فالتفاوت الذي بني العامل ورب العامل أعظم من التفاوت الذي بني األرض  ابألرض
والسماء وإن مل يكن حميطا ابلعامل أبن ال يكون العامل كراي بل تكون السماوات كالسقف املستوي فهذا 

يكون الرب  وإن كان خالف اإلعماع وخالف ما دل عليه العقل واحلس فلو قال به قائل لزم أيضا أن
تعاىل عاليا على العامل ألنه إذا كان مباينا وقدر أنه غري حميط فاملباينة تقتضي ضرورة أن يكون يف العلو 

أو يف جهة غريه ومن املعلوم ابلضرورة أن العلو أشرف ابلذات من سائر اجلهات فوجب ضرورة 
ابية ال برهانية ولعمر هللا إنك اختصاص الرب أبشرف األمرين وأعالمها واملعطلة تقول هذه القضية خط

 لو سألت كل صبيح التمييز والفطرة عن ذلك لوجدت يف فطرته أن الرب تعاىل

(0/7141) 

 
 

أوىل وأحق هبذه القضية اليت يسميها هؤالء خطابية وليس يف املعقول أصح من هذه املقدمة وتسميتها 
 .بانهخطابية ال تقتضي جبد العقول الصبيبة هلا وإنكارها للرب سب

ما احت  به اإلمام أمحد نفسه على اجلهمية ( : الوجه الثاين واخلمسون بعد املائة)الطريق اخلامس : فصل
فقال وإذا أردت أن تعلم أن اجلهمي كاذب على هللا فقل له أليس هللا كان وال شيء فيقول نعم فقل له 

ثة أقوال ال بد له من واحد منها فبني خلق اخللق خلقه يف نفسه أو خارجا من نفسه فإنه يصري إىل ثال



إن زعم أن هللا خلق اخللق يف نفسه فقد كفر حني زعم أنه خلق اجلن والشياطني يف نفسه وإن قال 
خلقهم خارجا من نفسه مث دخل فيهم كان هذا أيضا كفرا حني زعم أنه دخل يف كل مكان وحش قذر 

ع قوله كله أعمع وهو قول أهل السنة رديء وإن قال خلقهم خارجا من نفسه مث مل يدخل فيهم رج
وبقي هاهنا قسمان سكت اإلمام أمحد عن التعرض إلبطاهلما ألن بطالهنما معلوم ابلضرورة فإن أحدمها 

 .يتضمن إثبات النقيضني واآلخر يتضمن رفعهما
 .يكون خلقهم خارجا عن نفسه وداخال يف نفسه: فاألول

(0/7141) 

 
 

م وال داخل فيهم أو يكونوا غري خارجني عنه وال داخلني فيه فإن نفي والثاين أن يكون غري خارج عنه
هذا كنفي أن يكون قائما بنفسه وقائما بغريه وأن يكون قدميا وحمداث وحنو ذلك مما ينفي فيه النقيضان 

 هوال يغين اجلهمي يف هذا املقام اعتذاره أبنه غري قابل للدخول واخلروج واملباينة واحملايثة لثالثة أوج
أن يقال له وهكذا قال أخوك معطل الذات سواء إنه غري قابل للقدم واحلدوث فما كان : أحدها

 .جوابك له فهو جواب أهل اإلثبات لك
أن هذا التقسيم يتناول كل موجود وال خيرج عنه إال العدم احملض فإنه تقسيم حاصر وال واسطة : الثاين

ين ابلضرورة فإنه إما أن يكون أحدمها مباينا لآلخر أو بني نفيه وإثباته البتة بل هذا حكم كل موجود
غري مبائن له كما يقال إما أن يكون أحدمها قائما ابآلخر أو غري قائم به وإن كان هذا مكابرة صرحية 
للعقل وكذلك إما أن يكون متقدما عليه أو مقار ا له فقولكم إن هذا فيما هو قابل كالم ابطل يتضمن 

 .و منهمارفع النقيضني واخلل
أن يقال ال يتصور العقل شيئا غري قابل لذلك إال العدم احملض والنفي الصرف ودعواكم على : الثالث

 .العقل أنه يثبت قسما لخر غري قابل للنقيضني كذب على العقل وفرية

(0/7174) 

 
 

إما أن أن يقال كل موجودين ف( : الوجه الثالث واخلمسون بعد املائة)يوضبه الطريق السادس : فصل
يكون أحدمها قائما بنفسه أو قائما ابآلخر فإن كان قائما ابآلخر امتنع قيام اآلخر به ضرورة وإن كان 
قائما بنفسه فبقيقته خارجة عن حقيقة اآلخر ضرورة وإال لزم احتادمها وإذا كانت حقيقته خارجة عن 



 .إال ما يقدح يف سائر الضرورايت حقيقة اآلخر كان مباينا له ابلضرورة وهذا برهان ضروري ال يقدح فيه
أن يقال الرب سببانه إما أن يكون ( : الوجه الرابع واخلمسون بعد املائة)الطريق السابع : فصل

موجودا خارج األذهان موجودا يف األعيان أو ال يكون له وجود خارجي فإن قلتم ليس له وجود خارجي 
ن قلتم بل هو موجود خارج الذهن يف األعيان وهو حقيقة قولكم كان خياال ذهنيا ال حقيقة له وإ

منفصال عن األذهان مباينا هلا فقد أقررمت أبنه قابل للخروج واالنفصال واملباينة فهال جعلتم عملة العامل  
كالذهين وقلتم أبنه خارج عنه منفصل مباين له وكيف صح بل وجب أن يكون خارج األذهان مباينا هلا 

لك حمال وامتنع أن يكون خارج العامل مباينا له ولزم من ذلك احملال فمن منفصال عنها ومل يلزم من ذ
 .هاهنا قيل إنكم فارقتم حكم العقل والسمع وكان أتباع الرسل أسعد ابملعقول واملنقول منكم

(0/7177) 

 
 

إذا ثبت له سببانه وجود خارج األذهان ( : الوجه اخلامس واخلمسون بعد املائة)الطريق الثامن : فصل
 .فإما أن يكون هو العامل املشهود أو صفة من صفاته وعرضا من أعراضه أو غريه

فإن قلتم ابألول فهو حقيقة قول االحتادية املالحدة الذين ال يثبتون خالقا وخملوقا وصانعا ومصنوعا بل 
حقيقة الرب عندهم هي هذا الوجود بعينه وإن قلتم هو عرض من أعراض العامل وصفة من صفاته فهو 
من أحمل احملال ال يقوله أحد من بين لدم فتعني أن يكون غري هذا العامل وحينئذ يلزم مباينته له ضرورة إذ 
الغريان اللذان ال يكون أحدمها صفة لآلخر وال أحدمها قائما ابآلخر ال بد أن يتباينا إذ لو مل يتباينا لزم 

أو حلول احلال يف احملل وال ينفعكم  احتاد أحدمها ابآلخر أو حلوله فيه حلول الصفة يف املوصوف
 .قولكم إن هذا إمنا يلزم فيما هو قابل لذلك ملا تقدم بيانه

أ ا إذا عرضنا على العقل الصريح الذي ( : الوجه السادس واخلمسون بعد املائة)الطريق التاسع : فصل
 مل يفسد بتلقي اآلراء واملذاهب الباطلة التصديق مبوجودين قائمني

(0/7175) 

 
 

أبنفسهما وأحدمها مباين لآلخر مع كونه غري مماثل له وال هو من جنسه وعرضنا عليه التصديق 
مبوجودين قائمني أبنفسهما ليس أحدمها مباينا لآلخر وال مداخال له وال فوقه وال حتته وال متصال به وال 

لثاين وإنكاره وكل شبهة منفصال عنه وال حمايثا له وال مباينا علمنا ابلضرورة تصديقه ابألول ودفعه ا



تقدح يف هذا فهي قادحة يف الضرورايت وكل شبهة تقام على الثاين فهي من الشبهة اليت تقام على 
 .إمكان املمتنعات

أنه عند املعطلة النفاة كون هللا سببانه ( : الوجه السابع واخلمسون بعد املائة)الطريق العاشر : فصل
ونه َيكل ويشرب وينام بل هو مبنزلة إثبات الزوجة والولد له يف  فوق العامل مستو على عرشه مبنزلة ك

كون هذا منافيا إلهليته وربوبيته وقدمه وكون علوه على خلقه واستوائه على عرشه منافيا لذلك وهذا 
من أعظم القدح يف العقول والفطر والشرائع والنبوات والكتب املنزلة فإهنا فرقت بني األمرين تفرقة 

ضطرار لكل من له أدىن مسكة من عقل فمن سوى بني األمرين وجعل تنزيه الرب عنها من معلومة ابال
 .لوازم اإلقرار به فليبك على عقله وإميانه

(0/7171) 

 
 

أن يقال للمعطلة تنزيهكم له سببانه ( : الوجه الثامن واخلمسون بعد املائة)الطريق احلادي عشر : فصل
غناه ووجوده وتنزيهكم له عن استوائه على عرشه تنزيه له عن كماله عن كونه مباينا خللقه تنزيه له عن 

واملثبت لو شبهه خبلقه ابفرتائكم وكذبكم عليه تعاىل هللا عن ذلك لكان قد أثبت موجودا قائما بنفسه 
مباينا خللقه له الكمال املطلق مع نوع تشبيه وهذا خري من تنزيهكم وأقرب إىل العقول والفطر فكيف 

لك يثبت أنه ال مياثل خلقه وال يشاهبهم وأنه ال يلزم من علوه على خلقه واستوائه على عرشه وهو مع ذ
 .أن يكون من جنسهم مماثال هلم يوضبه

إن هللا سببانه جعل بعض خملوقاته عاليا على ( : الوجه التاسع واخلمسون بعد املائة)الطريق الثاين عشر 
فل ومشاهبته له فهذا املاء فوق األرض واهلواء فوق املاء والنار بعض ومل يلزم من ذلك مماثلة العايل للسا

فوق اهلواء واألفالك فوق ذلك وليس عاليها مماثال لسافلها والتفاوت الذي بني اخلالق واملخلوق أعظم 
 .من التفاوت الذي بني املخلوقات فكيف يلزم من علوه تشبيهه خبلقه

 لتجسيمفإن قلتم وإن مل يلزم التشبيه لكن يلزم ا

(0/7170) 

 
 

قيل انفصلوا أوال عن قول معطلة الصفات لكم لو كان له مسع أو بصر أو حياة أو علم أو قدرة أو  
كالم لزم التجسيم فإذا انفصلتم عنهم وختلصتم من أسرهم لكم عاد عليكم أهل السنة ابلرأفة والرمحة 



ة فإن أبيتم إال اجلواب قيل لكم ما وجربوكم وخلصوكم من هذا الواثق الذي شدكم به املالحدة املعطل
تعنون ابلتجسيم أتعنون به العلو على العامل واالستواء على العرش وهذا حاصل قولكم وحينئذ فما زدمت 
على إبطال ذلك مبجرد الدعوى اليت احتد فيها الالزم وامللزوم بتغيري العبارة وكأنكم قلتم لو كان فوق 

العامل ولكنكم لبستم وأومهتم وإن عنيتم ابجلسم املركب من اجلواهر العامل مستواي على عرشه لكان فوق 
الفردة فجمهور العقالء ينازعونكم يف إثبات اجلوهر الفرد فضال عن تركب األجسام احلادثة منه 

فاملالزمة ابطلة كاذبة وإن عنيتم به املركب من اهليوىل والصورة فأنتم قد قررمت بطالن تركب األجسام من 
م أبطلتم هذا الرتكيب الذي يدعيه الفالسفة وهم أبطلوا الرتكيب الذي تدعونه من اجلواهر ذلك فأنت

الفردة وعمهور العقالء أبطلوا هذا وهذا فإذا كان هذا غري الزم يف األجسام احملسوسة املشاهدة بل هو 
قيل لكم  ابطل فكيف يدعى لزومه فيمن ليس كمثله شيء وإن عنيتم ابلتجسيم متيز شيء منه عن شيء

انفصلوا أوال عن قول نفاة الصفات لو كان له مسع وبصر وحياة وقدرة لزم أن يتميز منه شيء عن شيء 
 وذلك عني

(0/7175) 

 
 

التجسيم فإذا انفصلتم منهم أجبناكم مبا جتيبوهنم به فإن أبيتم إال اجلواب منا قلنا إمنا قام الدليل على 
اه وكل ما سواه فقري إليه كل أحد حيتاج إليه وليس حمتاجا إىل إثبات إله قدمي غين بنفسه عن كل ما سو 

أحد ووجود كل شيء مستفاد منه ووجوده ليس مستفادا من غريه ومل يقم الدليل على استبالة تكثر 
أوصاف كماله وتعدد أمسائه الدالة على صفاته وأفعاله بل هو إله واحد ورب واحد وإن تكثرت صفاته 

 .ه غريه وال رب سواهوتعددت أمساؤه فال إل
أن يقال أخرب الناس مبقاالت الفالسفة قد ( : الوجه الستون بعد املائة)الطريق الثالث عشر : فصل

حكى اتفاق احلكماء على أن هللا واملالئكة يف السماء كما اتفقت على ذلك الشرائع وقرر ذلك بطريق 
القالنسي وأيب احلسن األشعري  عقلي من جنس تقرير ابن كالب واحلارث احملاسيب وأيب العباس

 والقاضي أيب بكر

(0/7176) 

 
 



ابن الباقالين وأيب احلسن بن الزاغوين وغريهم ممن يقول إن هللا فوق العرش وليس جبسم قال هؤالء 
وإثبات صفة العلو والفوقية له سببانه ال يوجب اجلسمية بل وال إثبات املكان وبىن الفالسفة ذلك 

إن املكان هو السطح الباطن من اجلسم احلاوي املالقي للسطح الظاهر من  على ما ذكره ابن رشد
اجلسم احملوي فكان اإلنسان عندهم هو ابطن اهلواء احمليط به وكل سطح ابطن فهو مكان للسطح 

الظاهر فيما يالقيه ومعلوم أنه ليس وراء األجسام سطح جسم ابطن حيوي شيئا فال مكان هناك إذ لو  
حاو لسطح اجلسم لكان احلاوي جسما وهلذا قال فإذا قام الربهان على وجود موجود كان هناك مكان 

يف هذه اجلهة فواجب أن يكون غري جسم فالذي ميتنع وجوده هناك هو وجود جسم ال وجود ما ليس 
جبسم وقرر إمكان ذلك كما قرر إثباته مبا ذكر من أنه ال بد من نسبة بينه وبني العامل احملسوس فيجب 

يكون يف جهة العلو والذي ميكن منازعيه من الفالسفة واجلهمية واملعتزلة أن يقولوا ال ميكن أن يوجد أن 
 هناك شيء ال جسم وال غري جسم أما اجلسم فلما ذكر وأما غري اجلسم فألن كونه مشارا إليه أبنه

(0/7171) 

 
 

يف ذلك وجود موجود قائم  هناك يستلزم أن يكون جسما وحينئذ فيقول هؤالء املثبتون ملن  ازعهم
بنفسه ليس وراء أجسام العامل وال داخال يف العامل إما أن يكون ممكنا أو ال يكون فإن مل يكن ممكنا بطل 

 قولكم وإن كان ممكنا فوجود موجود وراء أجسام العامل وليس جبسم أوىل ابجلواز يوضبه
وهو أ ا إذا عرضنا على العقل وجود ( : الوجه احلادي والستون بعد املائة)الطريق الرابع عشر : فصل

موجود قائم بنفسه ال يف العامل وال خارجا عنه وال يشار إليه وعرضنا عليه وجود موجود يشار إليه فوق 
العامل ليس جبسم كان إنكار العقل لألول أعظم وامتناعه فيه أظهر من إنكاره للثاين وامتناعه فيه فإن  

وجب قبول الثاين وإن كان الثاين مردودا وجب رد األول وال ميكن  كان حكم العقل يف األول مقبوال
 .العقل الصريح أن يقبل األول ويرد الثاين أبدا

أنه سببانه لو مل يقبل اإلشارة احلسية ( : الوجه الثاين والستون بعد املائة)الطريق اخلامس عشر : فصل
 وقبل ممن شهد هلا ابإلميان اإلشارة احلسيةإليه كا أشار إليه النيب حسا إبصبعه مبشهد اجلمع األعظم 

(0/7171) 

 
 



إليه فإما أن يقال إنه يقبل اإلشارة املعنوية فقط أوال يقبلها أيضا كما ال يقبل احلسية فإن مل يقبل هذه 
وال هذه فهو عدم حمض بل العدم املقيد املضاف يقبل اإلشارة املعنوية وإن قيل يقبل اإلشارة املعنوية 

ة لزم أن يكون معىن من املعاين ال ذاات خارجية وهذا مما ال حيلة يف دفعه فمن أنكر جواز دون احلسي
اإلشارة احلسية إليه فال بد له من أحد أمرين إما أن جيعله معدوما أو معىن من املعاين ال ذاات قائمة 

 .بنفسها
ب العجب أن هؤالء إن من أعج( : الوجه الثالث والستون بعد املائة)الطريق السادس عشر : فصل

الذين فروا من القول بعلو هللا فوق املخلوقات واستوائه على عرشه خشية التشبيه والتجسيم قد اعرتفوا 
أبهنم ال ميكنهم إثبات الصانع إال بنوع من التشبيه والتمثيل وحنن ال حنيلك على عدم بل حنكي ألفاظهم 

 األجسام ملا ذكر حجة القائلني ابلعدم الوجه بعينها معزوة إىل مكاهنا قال اآلمدي يف مسألة حدوث

(0/7171) 

 
 

العاشر لو كان العامل حمداث فمبدثه إما أن يكون مساواي له من كل وجه أو خمالفا له من كل وجه أو 
مماثال له من وجه وخمالفا له من وجه فإن كان األول فهو حادث والكالم فيه كالكالم يف األول ويلزم 

إن كان الثاين فاحملدث له ليس مبوجود وإال ملا كان خمالفا له من كل وجه وهو خالف التسلسل املمتنع و 
العرض وإذا مل يكن موجودا امتنع أن يكون موجدا للموجود وإن كان الثالث فمن جهة ما هو مماثل 
للبادث جيب أن يكون حاداث والكالم فيه كاألول وهو تسلسل حمال وهذه احملاالت إمنا نشأت من 

ل بكونه حمداث للعامل قال واجلواب عن هذه الشبهة أن املختار من أقسامها إمنا هو القسم األخري القو 
وال يلزم من كون القدمي مماثال للبوادث من وجهة أن يكون مماثال للبادث من جهة كونه حاداث بل ال 

 مانع من االختالف بينهما يف صفة القدم واحلدوث وإمنا متاثال أبمر لخر وهذا

(0/7154) 

 
 

كالسواد والبياض خيتلفان من وجه دون وجه الستبالة اختالفهما من كل وجه وإال ملا اشرتكا يف 
العرضية والكونية واحلدوث واستبالة متاثلهما من كل وجه وإال كان السواد بياضا ومع ذلك فما لزم 

ل ايهلل العجب هال طردمت من مماثلة السواد للبياض من وجه أن يكون مماثال له يف صفة البياضية فيقا
هذا اجلواب وسلكتم هذا الطريق يف إثبات علو هللا على خلقه واستوائه على عرشه وإثبات صفات  



كماله كلها وإثبات الصفات اخلربية كلها وأجبتم هبذا اجلواب ملن قال لكم من املعطلة النفاة لو كان له 
نة املثبتني لصفات كماله ونعوت جالله وعلوه صفات لزم مماثلته للمخلوقات وهال تقنعون من أهل الس

على خملوقاته واستوائه على عرشه مبثل هذا اجلواب الذي أجبتم به من أنكر حدوث العامل بل إذا 
أجابوكم به قلبتم هلم ظهر اجملن وصرحتم بتكفريهم وتبديعهم وإذا أجبتم أنتم به بعينه كنتم موحدين 

 . اصرين هلل ورسوله
أن يقال هل للرب تعاىل ماهية متميزة ( : الوجه الرابع والستون بعد املائة)سابع عشر الطريق ال: فصل

على سائر املاهيات خيتص هبا لذاته أم تقولون ال ماهية له فإن قلتم ابلثاين كان هذا إنكارا له سببانه 
 وجبودا وجعله وجودا

(0/7157) 

 
 

ة متميزة عن سائر املاهيات قيل لكم ماهيته مطلقا ال ماهية له وإن قلتم بل له ذات خمصوصة وماهي
وذاته سببانه غري متناهية بل ذاهبه يف األبعاد إىل غري هناية أم متناهية فإن قلتم ابألول لزم منه حماالت 
غري واحدة وإن قلتم ابلثاين بطل قولكم ولزم إثبات املباينة واجلهة وهذا ال حميد عنه وإن قلتم ال نقول 

ت له ماهية قيل ال يليق ابلعقول املخالفة ملا جاءت به الرسل إال هذا احملال والباطل له ماهية وال ليس
وإن قلتم بل له ذات خمصوصة وماهية متميزة عن سائر املاهيات وال نقول إهنا متناهية وال غري متناهية 

إلجياب فال واسطة ألهنا ال تقبل واحدا من األمرين قلنا التناهي وعدم التناهي يتقابالن تقابل السلب وا
بينهما كما ال واسطة بني الوجود والعدم والقدم واحلدوث والسبق واملقارنة والقيام ابلنفس والقيام ابلغري 
وتقدير قسم لخر ال يقبل واحدا من األمرين تقدير ذهين يفرضه الذهن كما يفرض سائر احملاالت وال 

قائال لو قال التقسيم يقتضي املعلوم إما قدمي  يدل ذلك على وجوده يف اخلارج وال إمكانه أال ترى أن
وإما حادث وإما قدمي حادث وإما ال قدمي وال حادث وكذلك إما أن يكون متناهيا أو غري متناه أو 

متناهيا وال غري متناه أو قائما بنفسه أو بغريه أو بنفسه وبغريه أوال بنفسه وال بغريه أو داخال يف العامل أو 
 خارجا أو ال داخال وال خارجا كان ذلك كله مبنزلة واحدة وكان التقسم تقسيما خارجا عنه أو داخال

 .ذهنيا ال خارجيا وإن سلب النقيضني يف ذلك كله يف اإلحالة كإثبات النقيضني

(0/7155) 

 
 



أن يقال ذاته سببانه إما أن تكون ( : الوجه اخلامس والستون بعد املائة)الطريق الثامن عشر : فصل
علو على العامل أو ال تكون قابلة فإن كانت قابلة وجب وجود املقبول ألنه صفة كمال وإال مل قابلة لل

يقبله وألن قبوهلا لذلك هو من لوازمها لقبول الذات للعلم واحلياة والقدرة والسمع والبصر فوجود هذه 
ويتقدس عنه وإن  الزم للذات ضرورة وألهنا إذا قبلته فلو مل تتصف به التصفت بضده وهو نقص يتعاىل

مل تكن قابلة للعلو لزم أن يكون قابل العلو أكمل منها ألن ما يقبل أن يكون عاليا وإن مل يكن عاليا 
أكمل ممن ال يقبل العلو وما قبله وكان عاليا أكمل ممن قبله ومل يكن عاليا فاملراتب ثالث أد اها ماال 

لك أن ماال يقبل أن يكون فوق غريه إما أن يقبل العلو وأعالها ما قبله واتصف به والذي يوضح ذ
يكون عرضا من األعراض ال يقوم بنفسه وال يقبل أن يكون عاليا على غريه وإما أن يكون أمرا عدميا ال 

يقبل ذلك وإما إثبات ذات قائمة بنفسها متصفة ابلسمع والبصر والقدرة واحلياة واإلرادة والعلم 
 لية على غريها فهذا يطالب إبمكانوالفعل ومع ذلك ال تقبل أن تكون عا

(0/7151) 

 
 

تصوره قبل التصديق بوجوده وليس مع من ادعى إمكانه إال الكليات واجملردات وكالمها وجوده ذهين 
ال وجود له يف اخلارج وإال فما له وجود خارجي وهو قائم بنفسه له ذات خيتص هبا عن سائر الذوات 

اقه ابلكليات واجملردات اليت هي خياالت ذهنية ال أمور موصوف بصفات احلي الفعال ال ميكن إحل
 .خارجية وقد اعرتف املتكلمون أبن وجود الكليات واجملردات إمنا هو يف األذهان ال يف األعيان

إن اجلهمية املعطلة معرتفون بوصفه ( : الوجه السادس والستون بعد املائة)الطريق التاسع عشر : فصل
لقدر وإن ذلك كمال ال نقص فإنه من لوازم ذاته فيقال ما أثبتم به هذين تعاىل بعلو القهر وعلو ا

النوعني من العلو والفوقية هو بعينه حجة خصومكم عليكم يف إثبات علو الذات له سببانه وما نفيتم 
به علو الذات يلزمكم أن تنفوا به ذينك الوجهني من العلو فأحد األمرين الزم لكم وال بد إما أن تثبتوا 

 ه سببانه العلو املطلق من كل جهة ذاات وقهرا وقدرا وإما أنل

(0/7150) 

 
 

تنفوا ذلك كله فإنكم إذا نفيتم علو ذاته سببانه بناء على لزوم التجسيم وهو الزم لكم فيما أثبتموه 
من وجهي العلو فإن الذات القاهرة لغريها اليت هي أعلى قدرا من غريها إن مل يعقل كوهنا غري جسم 



كم التجسيم وإن عقل كوهنا غري جسم فكيف ال يعقل أن تكون الذات العالية على سائر الذوات لزم
غري جسم وكيف لزم التجسيم من هذا العلو ومل يلزم من ذلك العلو فإن قلتم ألن هذا العلو يستلزم 

م وأضبكتم متيز شيء عن شيء منه قيل لكم يف العلم أو يف اخلارج فإن قلتم يف اخلارج كذبتم وافرتيت
عليكم اجملانني فضال عن العقالء وإن قلتم يف الذهن فهذا الزم لكل من أثبت للعامل راب خالقا وال 

 .خالص من ذلك إال إبنكار وجوده رأسا يوضبه
إن الفالسفة ملا أوردوا عليكم هذه احلجة ( : الوجه السابع والستون بعد املائة)الطريق العشرون : فصل

ات أجبتم عنها أبن قلتم واللفظ للرازي يف هنايته فقال قوله يلزم من إثبات الصفات بعينها يف نفي الصف
وقوع الكثرة يف احلقيقة اإلهلية فتكون تلك احلقيقة ممكنة قلنا إن عنيتم به احتياج تلك احلقيقة إىل سبب 

 خارجي فال يلزم الحتمال استناد

(0/7155) 

 
 

ن عنيتم به توقف الصفات يف ثبوهتا على تلك الذات تلك الصفات إىل الذات الواجبة لذاهتا وإ
املخصوصة فذلك مما يلزمه فأين احملال قال وأيضا فعندكم اإلضافات صفات وجودية يف اخلارج 

فيلزمكم ما ألزمتمو ا يف الصفات يف الصور املرتسمة يف ذاته من املعقوالت تلك ومما حيقق فساد قول 
ابلكليات وقالوا إن العلم ابلشيء عبارة عن حصول صورة مساوية  الفالسفة أهنم قالوا إن هللا عامل

للمعلوم يف العامل وقالوا إن صورة املعلومات موجودة يف ذات هللا تعاىل حىت ابن سينا قال إن تلك 
 الصفة إذا كانت غري داخلة يف الذات كانت من لوازم الذات ومن كان هذا مذهبا

(0/7156) 

 
 

لصفات قال وابجلملة فال فرق بني الصفاتية وبني الفالسفة إال أن الصفاتية له كيف ميكنه أن ينكر ا
يقولون إن الصفات قائمة ابلذات والفالسفة يقولون هذه الصور العقلية عوارض متقومة ابلذات والذي 

تسميه الصفاتية صفة يسميه الفلسفي عارضا والذي يسميه الصفايت قياما يسميه الفيلسوف قواما 
 فرق إال ابلعبارات وإال فال فرق يف املعىن هذا لفظه فيقول له مثبتوا العلو هال قنعت منا ومقوما فال

هبذا اجلواب بعينه حني قلت يلزم من علوه أن يتميز منه شيء عن شيء ويلزم وقوع الكثرة يف احلقيقة 



ر الصبيبة اإلهلية وتكون قد وافقت الشرع ونصوص األنبياء وكتب هللا كلها وأدلة العقول والفط
 .وإعماع أهل السنة قاطبة

(0/7151) 

 
 

إن هذه احلجة العقلية القطعية ( : الوجه الثامن والستون بعد املائة)الطريق احلادي والعشرون : فصل
وهي االحتجاج بكون الرب قائما بنفسه على كونه مباينا للعامل وذلك ملزوم لكونه فوقه عاليا عليه 

 ميكن مدافعتها وكانت مما  اظر هبا الكرامية أليب إسباق اإلسفرائيين ابلذات ملا كانت حجة صبيبة ال
فر أبو إسباق إىل كون الرب قائما بنفسه ابملعىن املعقول وقال ال نسلم أنه قائم بنفسه إال مبعىن أنه 
غين عن احملل فجعل قيامه بنفسه وصفا عدميا ال ثبوتيا وهذا الزم لسائر املعطلة النفاة لعلوه ومن 

ملعلوم أن كون الشيء قائما بنفسه أبلغ من كونه قائما بغريه وإذا كان قيام العرض بغريه ميتنع أن يكون ا
عدميا فقيام الشيء بنفسه أحق أن ال يكون أمرا عدميا بل وجوداي وإذا كان قيام املخلوق بنفسه صفة  

 .كمال وهو مفتقر ابلذات إىل غريه فقيام الغين بذاته بنفسه أحق وأوىل
وهو أن القيام ابلنفس صفة كمال ( : الوجه التاسع والستون بعد املائة)الطريق الثاين والعشرون : صلف

 فالقائم بنفسه أكمل ممن ال يقوم بنفسه ومن كان غناه من لوازم ذاته فقيامه بنفسه

(0/7151) 

 
 

ه املقيم لغريه فمن أنكر من لوازم ذاته وهذه حقيقة قيوميته سببانه وهو احلي القيوم فالقيوم القائم بنفس
قيامه بنفسه ابملعىن املعقول فقد أنكر قيوميته وأثبت له قياما ابلنفس يشاركه فيه العدم احملض بل جعل 
قيوميته أمرا عدميا ال وصفا ثبوتيا وهي عدم احلاجة إىل احملل ومعلوم أن العدم ال حيتاج إىل حمل وأيضا 

احملل تعين به األمر املعقول من قيام الشيء بنفسه الذي يفارق به فإنه يقال له ما تعين بعدم احلاجة إىل 
العرض القائم بغريه أم تعين به أمرا لخر فإن عنيت األول فهو املعىن املعقول والدليل قائم واإللزام 

صبيح وإن عنيت به أمرا لخر فإما أن يكون وجوداي أو عدميا فإن كان عدميا فالعدم ال شيء كامسه 
يته تعاىل إىل ال شيء وإن عنيت به أمرا وجوداي غري املعىن املعقول الذي يعقله اخلاصة فتعود قيوم

 .والعامة فال بد من بيانه لينظر فيه هل يستلزم املباينة أم ال
إن كل من أقر بوجود رب خالق للعامل ( : الوجه السبعون بعد املائة)الطريق الثالث والعشرون : فصل



باينته خللقه وعلوه عليهم وكل من أنكر مباينته وعلوه لزمه إنكاره وتعطيله فهااتن مدبر له لزمه اإلقرار مب
 دعواتن يف جانب النفي واإلثبات أما الدعوى األوىل فإنه إذا أقر ابلرب فإما أن

(0/7151) 

 
 

سواء  يقر أبن له ذاات وماهية خمصوصة أو ال فإن مل يقر بذلك مل يقر ابلرب فإن راب ال ذات له وال ماهية
والعدم وإن أقر أبن له ذاات خمصوصة وماهية فإما أن يقر بتعينها أو يقول إهنا غري معينة فإن مل يقر أبهنا 
معينة كانت خياال يف الذهن ال موجودا يف اخلارج فإنه ال يوجد يف اخلارج إال معني ال سيما وتعني تلك 

يها وأن يوجد هلا نظري فتعني ذاته سببانه الذات أوىل من تعني كل متعني فإنه يستبيل وقوع الشركة ف
واجب وإذا أقر أبهنا معينة ال كلية والعامل املشهود معني ال كلي لزم قطعا مباينة أحد املعنيني لآلخر إذ 
لو مل يباينه مل يعقل متيزه عنه وتعينه فإن قيل هو يتعني بكونه ال داخال فيه وال خارجا عنه قيل هذا وهللا 

و عني احملال وهو تصريح منكم أبنه ال ذات له وال ماهية ختصه فإنه لو كان له ماهية حقيقة قولكم وه
خيتص هبا لكان تعينه ملاهيته وذاته املخصوصة وأنتم إمنا جعلتم تعنيه أبمر عدمي حمض ونفي صرف وهو  

ض وأيضا كونه ال داخل العامل وال خارجا عنه وهذا التعيني ال يقتضي وجوده فإنه يصح على العدم احمل
فالعدم احملض ال يعني املتعني فإنه ال شيء وإما تعيينه ذاته املخصوصة وصفاته فلزم قطعا من إثبات ذاته 
تعني تلك الذات بعينها ومن تعينها مباينتها للمخلوقات ومن املباينة العلو عليها ملا تقدم تقريره وصح 

 ةمقتضى العقل والنقل والفطرة ولزم من صبة هذه الدعوى صب

(0/7114) 

 
 

 .الدعوى الثانية وهي أن من أنكر مباينته للعامل وعلوه عليه لزمه إنكار ربوبيته وكونه إهلا للعامل
أنه قد دل الربهان الضروري ( : الوجه احلادي والسبعون بعد املائة)الطريق الرابع والعشرون : فصل

ن كل ما سواه فغناه من لوازم ذاته وال والعقل الصريح على استغنائه سببانه بنفسه وأنه الغين بذاته ع
يكون غنيا على اإلطالق إال إذا كان قائما بنفسه إذ القيام ابلغري يستلزم فقر القائم إىل ما قام به وعدم 
القيام ابلنفس وابلغري يستلزم العدم فصح ضرورة وجوب قيامه بنفسه وهذا حقيقة املباينة ونفي املباينة 

لنفس وابلغري وال تتصور العقول قط قائما بنفسه مع قائم بنفسه إال إذا كان واملداخلة كنفي القيام اب
مباينا له أو حمايثا والفرق بني هذا الوجه وبني االستدالل بقيامه بنفسه أن ذاك استدالل ابلقيام ابلنفس 



 .وهذا استدالل بغناه املستلزم لألمرين
أنه قد ثبت ابلعقل إمكان رؤيته ( : ون بعد املائةالوجه الثاين والسبع)الطريق اخلامس والعشرون : فصل

 سببانه وابلشرع وقوعها يف الدار اآلخرة فاتفق العقل والشرع على إمكان

(0/7117) 

 
 

الرؤية ووقوعها وقد ذكر ا يف كتاب صفة اجلنة أربعني دليال على مسألة الرؤية من الكتاب والسنة 
ودي ال يتعلق إال مبوجود وما كان أكمل وجودا كان والعقل الصريح شاهد بذلك فإن الرؤية أمر وج

أحق أبن يرى فالباري سببانه أحق أبن يرى من كل ما سواه ألن وجوده أكمل من وجود كل ما سواه 
يوضبه أن تعذر الرؤية إما خلفاء املرئي وإما آلفة وضعف يف الرائي والرب سببانه أظهر من كل موجود 

ضعف القوة الباصرة عن النظر إليه فإذا كان الرائي يف دار البقاء كانت وإمنا تعذرت رؤيته يف الدنيا ل
قوة الباصرة يف غاية القوة ألهنا دائمة فقويت على رؤيته تعاىل وإذا جاز أن يرى سببانه فالرؤية املعقولة 

 عند عميع بين لدم عرهبم وعجمهم وتركهم وسائر طوائفهم أن يكون املرئي مقابال للرائي مواجها له
مباينا عنه ال تعقل األمم رؤية غري ذلك وإذا كانت الرؤية مستلزمة ملواجهة الرائي ومباينته للمرئي لزم 

ضرورة أن يكون مرئيا له من فوقه أو من حتته أو عن ميينه أو عن مشاله أو خلفه أو أمامه وقد دل النقل 
ل بينا أهل اجلنة يف نعيمهم إذ سطع الصريح على أهنم إمنا يرونه سببانه من فوقهم ال من حتتهم كما قا

 هلم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا اجلبار هلالج لج

(0/7115) 

 
 

{ َسالٌم قـَْوالً ِمْن َربٍ  رَِحيمٍ }قد أشرف عليهم من فوقهم فقال اي أهل اجلنة سالم عليكم مث قرأ قوله 
إلقرار ابلرؤية وإنكار الفوقية مث يتوارى عنهم وتبقى رمحته وبركته عليهم يف دايرهم فال جيتمع ا[ 51يس]

واملباينة هلذا وهلذا اجلهمية املغل تنكر علوه على خلقه ورؤية املؤمنني له يف اآلخرة وخمانيثهم يقرون 
ابلرؤية وينكرون العلو وقد ضبك عمهور العقالء من القائلني أبن الرؤية حتصل من غري مواجهة للمرئي 

وز يف أوائل العقول قال املنكرون اإلنسان يرى صورته يف املرلة ومباينة له وقالوا هذا رد ملا هو مرك
وليست صورته يف جهة منه قال العقالء هذا تلبيس فإنه إمنا يرى خيال صورته وهو عرض منطبع يف 



اجلسم الصقيل وهو يف جهة منه وال يرى حقيقة صورته القائمة به والذين قالوا يرى من غري مقابلة وال 
 بح الرؤية الوجود وكل موجود يصح أن يرى فالتزموا جواز رؤيةمباينة قالوا مص

(0/7111) 

 
 

األصوات والروائح والعلوم واإلرادات واملعاين كلها وجواز أكلها وشرهبا ومشها وملسها فهذا منتهى 
 عقلهم الذي عارضوا به الكتاب والسنة مث قدموه عليهما وتقرير هذه املسألة له موضع لخر

أنه قد ثبت ابلعقل والنقل ( : الوجه الثالث والسبعون بعد املائة)سادس والعشرون الطريق ال: فصل
والفطرة أن هللا سببانه مسيع بصري وهو سببانه يرى كل املرئيات ال خيفى عليه منها شيء ورؤيته خللقه 

تدالل تستلزم مباينته هلم ضرورة كما تقدم يف الوجه الذي قبله فذاك استدالل بكونه مرئيا وهذا اس
بكونه رائيا وال يعقل واحد من األمرين إال مع مباينته خللقه وهلذا ملا علم منكرو العلو والفوقية أن هذا 
يلزمهم وال بد قالوا ال يرى ابألبصار وإمنا احلاصل يف اآلخرة مزيد علم ومعرفة به تسمى رؤية وطرد 

أن هناك بصرا حقيقة ورؤية حقيقة وأما اجلهمية هذا يف رؤيته خللقه فقالوا بصره ورؤيته هي علمه ال 
خمانيثهم فتناقضوا فقالوا بل يبصر ويرى من غري مباينة للمرئي املبصر وال مقابلة له فكانت فبوهلم 
 أقرب إىل العقل من هؤالء وهؤالء وإن تناقضوا تناقضا بينا فهم أقرب إىل الوحي مبا أثبتوه من الرؤية

(0/7110) 

 
 

 .املباينة والعلو والطائفتان خارجتان عن حكم الوحي والعقل وأبعد عنه مما نفوه من
إن كل من أثبت الصفات أو ( : الوجه الرابع والسبعون بعد املائة)الطريق السابع والعشرون : فصل

شيئا منها لزمه إثبات املباينة وإال تناقض غاية التناقض فإن الصفات نوعان أحدمها ما له تعلق 
شيئة والرمحة والعلم والسمع والبصر والثاين ما ال يتعلق به كالصفات الالزمة  ابملخلوق كالقدرة وامل

كاحلياة واجلمال وإثبات النوعني يستلزم املباينة أما النوع األول فألن تعلق تلك الصفات مبتعلقاهتا ال 
قدور والسمع تعقل إال مع ثبوت املباينة بينهما وبني تلك املتعلقات كمباينة العلم للمعلوم والقدرة للم

للمسموع فلو قيل صفة السمع ليست مباينة للمسموع كان مكابرة وردا ألوائل العقول وبدائهها وإذا 
لزم من حتقق الصفة وإمكان تعلقها مبتعلقها مباينتها له فهذه املباينة اتبعة ملباينة الذات فإن الصفة ال 

رادة ملتعلقاهتا مبعىن انفصاهلا عنه فمباينة تقوم بنفسها فإذا ابين العلم والسمع والبصر والقدرة واإل



الذات أوىل وهذا ال حميص عنه ويلزم من ثبوت هذه املباينة ثبوهتا بني النوع االخر وبني املخلوق بطريق 
 .األوىل

(0/7115) 

 
 

أهنم إذا اعرتفوا بقيام الصفات ( : الوجه اخلامس والسبعون بعد املائة)الطريق الثامن والعشرون : فصل
لذات وأهنا زائدة على الذات اجملردة ومل يكن ذلك جتسيما وال تركيبا يستلزم احلدوث بطلت كل شبهة اب

هلم متنع العلو واالستواء على العرش فإن مدارها على أن ذلك يستلزم الرتكيب والتجسيم وهو يستلزم 
عطلة له تركيبا وجتسيما االفتقار واحلدوث وقد صرحوا هم ابلتزام هذا القدر ومل ينكروه ألجل تسمية امل

وقالوا خلصومهم من نفاة الصفات الرتكيب مخسة أنواع أحدها تركيب املوجود من الوجود واملاهية 
 .والثاين تركيب احلقيقة من الوجود والوجوب

تركيب الذات املوصوفة من الذات والصفات قالوا وهذه األقسام الثالثة ال تنايف وجوب : والثالث
شى من إلقائها والدليل ال يدل على بطالهنا ألن الدليل إمنا دل على انتهاء املمكنات الوجود وال يتبا

 .إىل واجب بذاته ال علة له ومل يدل على أنه ال ماهية له وال صفة له
 .من الرتكيب تركب اجلسم من اجلواهر الفردة: والرابع

ب أنه ميتنع وجود موجود قائم بنفسه تركبه من املادة والصورة عند من يقول هبذا وهذا وال ري: واخلامس
 بدون ثبوت

(0/7116) 

 
 

األقسام الثالثة األوىل وتسميتهم لذلك تركيبا خطأوكذب على اللغة وإن قالوا حنن اصطلبنا على 
تسميته تركيبا قيل فال ترتفع بسبب اصطالحكم املتضمن للتلبيس واإليهام احلقائق املوجودة واملعاين 

بيه علم الرب وحياته وقوته ومسعه وبصره وكالمه وعلوه على خلقه واستوائه على العقلية وال تنكر بتش
عرشه فإنه ليس يف العقل ما ينفي ذلك بل العقل الصريح يصدق السمع الدال على إثبات صفات 
الرب سببانه ومباينته ملخلوقاته والعقل أثبت موجودا واجبا بنفسه غنيا عما سواه وأما كون ذلك 

دا عن الصفات الثبوتية ال يوصف إال ابلسلوب واإلضافات العدمية فالعقل ال يدل على املوجود جمر 
 .ذلك بل يدل على خالفه كما يدل السمع



أن يقال ما أثبته هؤالء املعطلة ( : الوجه السادس والسبعون بعد املائة)الطريق التاسع والعشرون : فصل
وا مباينة يف املفهوم كمباينة طعم التفاحة للوهنا ورحيها من املباينة ال يبطل احللول واالحتاد فإهنم أثبت

وشكلها ومعلوم أن هذه املباينة ال تقتضي انفصال كل من املتباينني من اآلخر بل هي اثبتة مع قيام هذه 
 الصفات كلها مببل واحد وهذه املباينة معناها أن هذا غري هذا وهذا القدر الذي أثبته النفاة من املباينة

(0/7111) 

 
 

ال ينايف كونه حاال يف غريه وال حلول غريه فيه وال تقتضي قيامه بنفسه وال انفصال ذاته عن ذات خلقه 
بل وال يقتضي تنزيهه عن التشبيه والتمثيل وأما املباينة اليت دل عليها العقل والنقل والفطرة فأعظم من 

ه أعظم من كل شيء وفوق كل شيء ذلك فإهنا مباينة تستلزم تفرده بصفات كماله ونعوت جالله وكون
وعاليا على كل شيء وأن يكون هو األول الذي ليس قبله شيء واآلخر الذي ليس بعده شيء والظاهر 
الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء فباين خلقه بذاته وصفاته وأفعاله وأوليته ولخريته 

مثله فيها شيء فهو العليم الذي ليس كمثله ووجوب وجوده وامتناع عدمه وكثرة أوصافه اليت ليس ك
شيء يف علمه البصري الذي ليس كمثله شيء يف بصره القدير الذي ليس كمثله شيء يف قدرته احلي 
القيوم الذي ليس كمثله شيء يف حياته وقيوميته العلي الذي ليس كمثله شيء يف علوه بل هو منفرد 

املباينة وأجلها وأكملها كما له من كل صفة كمال أعظمها بذاته وصفاته عن مماثلة خملوقاته فله أعظم 
وأكملها فهذه هي املباينة اليت ال يليق به غريها فأثبت له النفاة املعطلة مباينة ال حقيقة هلا وال ترجع إىل 
ق أمر وجودي بل املباينة اليت أثبتوها من جنس مباينة العدم للوجود واملباينة اليت أثبتها لنفسه مباينة فو 

 .كل مباينة

(0/7111) 

 
 

إنه لو مل يكن مباينا للعامل لزم أحد أمور ( : الوجه السابع والسبعون بعد املائة)الطريق الثالثون : فصل
ثالثة قد قال بكل منها قائل أحدها أن يكون هو هذا العامل كما قال أهل وحدة الوجود والذي قادهم 

فطرهم طلبت معبودا فلما اعتقدوا أنه غري مباين للعامل إىل هذا القول هو نفي املباينة كأن قلوهبم و 
وتيقنوا أنه موجود قائم بنفسه قالوا فهو هذا العامل بعينه الثاين قول من يقول بل هو حال يف العامل وهو 
قول احللولية الثالث قول من يقول ال هو العامل وال هو حال فيه وال ابئن عنه وال متصل به وال منفصل 



ل اجلهمية ومعلوم أنه إذا عرض على العقول الصبيبة هذه األقوال األربعة علمت أن عنه وهو قو 
الصواب منها القول أبنه سببانه ابئن من خلقه وإذا كان القوالن اآلخران خمالفني لصريح العقل فالقول 

لقوالن الثالث أشد خمالفة لصريح العقل منهما ألنه يتضمن نفي النقيضني وإن كان ممكنا يف العقل فا
 أقرب إىل اإلمكان منه

(0/7111) 

 
 

 .فإما أن يكون واجبا والقوالن خمالفان للعقل فهذا حتكم ابطل
فهذه ثالثون طريقا مضافة إىل الوجه السابع واألربعني بعد املائة يف بيان عدم معارضة العقل للنقل وبيان 

 موافقتهما وتطابقهما وحينئذ فنقول يف
أن هؤالء املعارضني للوحي آبرائهم وعقوهلم تتضمن معارضتهم الفرية : د املائةالوجه الثامن والسبعني بع

 .على الوحي والعقل واللغة والفطرة وإفسادها
أما فريتهم على الوحي فإهنم مىت اعتقدوا معارضة العقل له لزمهم أحد أمرين ابطلني إما أن يقولوا إن 

اب أو أهنم أتعبوهم غاية التعب وكلفوهم أعظم الرسل أرادوا من الناس اعتقاد الباطل وخالف الصو 
احلرج وهو اعتقاد خالف ما دلت عليه النصوص ومعرفة احلق بعقوهلم وفطرهم واالجتهاد يف صرف 

ألفاظ الوحي عن حقائقها وظواهرها املفهومة منها وبيان ذلك أهنم إما أن يريدوا منهم اعتقاد الظاهر أو 
ول وهو ابطل عند النفاة فقد أرادوا منهم اعتقاد الباطل وإن أرادوا يريدوا منهم خالفه فإن أرادوا األ

 .الثاين لزمت تلك املفاسد العظيمة وعلى التقديرين فال يكونون قد بينوا احلق وال هدوا اخللق

(0/7104) 

 
 

حكم وأما فريتهم على العقل فإهنم جاءوا إىل املقدمات الفطرية اليت فطر هللا عليها عباده فجعلوها من 
كام العقل فافرتوا على العقل يف النفي ; الوهم واخليال وجاءوا إىل املقدمات الباطلة فجعلوها من أ 

 .واإلثبات
وأما فريتهم على الفطرة فإن هللا فطر عباده على اإلقرار بعلوه كما فطرهم على اإلقرار أبنه رهبم 

 .وخالقهم فغريوا الفطرة وأفسدوها إبنكار ذلك
لى اللغة فإهنم أزالوا داللة األلفاظ الدالة على ذلك داللة صرحية ال حيتمل غري معناها عن وأما فريتهم ع



مواضعها وأنشأوا هلا معاين أخر محلوها عليها لقطع من له إلف بتلك اللغة أن املتكلم مل يرد بتلك 
ى معىن قول عل[ 54النبل]{ خيافون رهبم من فوقهم}األلفاظ ما ذكروه من املعاين كما محلوا قوله 

القائل الذهب فوق الفضة واملسك فوق العنرب أي يف القيمة والقدر ومعلوم أن هذا الرتكيب اخلاص ال 
إنكم ترون ربكم عيا ا  : "حيتمل هذا املعىن يف لغة أمة من األمم وال جيوز أن يراد ابللفظ وكذلك قوله

الظهرية صبوا ليس دوهنا  كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سباب وكما ترون الشمس يف
 فمثل هذا اللفظ إذا محل على" سباب

(0/7107) 

 
 

غري معناه الظاهر لكل أحد كان فرية على اللغة كما هو فرية على املتكلم به وعامة أتويالت النفاة 
املعطلة من هذا الباب ملن تدبرها ورزق هداية وإنصافا وأما األعمى املتبع هواه فكما قال هللا عز وجل 

ُ َلُه نُوراً َفَما َلُه ِمْن نُورٍ }  [04النور]{ َوَمْن مَلْ جَيَْعِل اّلِلَّ
إن املعارضني للوحي بعقوهلم يف األصل هم أعداء الرسل املكذبون : الوجه التاسع والسبعون بعد املائة

وظلمتهم  هلم كما تقدم ودوهنم طوائف اجلهمية املعطلة ومالحدة الصوفية وز ادقة الباطنية وخونة الوالة
فاجلهمي يقول قال يل عقلي ومالحدة املتصوفة يقول قائلهم قال يل قليب وز ادقة الباطنية يقولون لكل 
شيء أتويل وابطن يعلمه أهل الباطن وينكره أهل الظاهر وخونة الوالة يقولون ال تستقيم أمور الرعية إال 

قعت على فصل من كالم أيب الوفاء بن هبذه السياسة ولو وكلناهم إىل الشريعة لفسدت أمورهم ولقد و 
عقيل يف ذلك قال املتكلمون دققوا النظر أبدلة العقول فتفلسفوا والصوفية اهتموا ابملتومهات على 
واقعهم فتكهنوا ألن الفالسفة اعتمدوا على كشف حقائق األشياء بزعمهم والكهان اعتمدوا على ما 

 لشرائع هذا يتجاسر أن يتكلم يف املسائل اليتيلقى إليهم من االطالع وهم عميعا خوارج على ا

(0/7105) 

 
 

فيها صريح نقل مبا خيالف ذلك املنقول مبقتضى ما يزعم أنه حكم العقل وهذا يقول قال يل قليب عن 
ريب فال على هؤالء أصببت وال على هؤالء أمسيت ال كان مذهب جاء على غري طريق السفراء 

السكة النبوية هل يعلم للصوفية عمل يف إابحة دم أو فرج أو حترمي والرسل وال نفق فقد طبع على غري 
معاملة أو فتوى معمول هبا يف عبادة أو معاقدة أو للمتكلمني حبكم الكالم حاكم ينفذ حكمه يف بلد أو 



رستاق أو تصيب للمتومهة فتاوي وأحكاما إمنا أهل الدولة اإلسالمية والشريعة احملمدية احملدثون 
ؤالء يروون أحاديث الشرع وينفون الكذب عن النقل وحيمون النقل عن االختالف والغلط والفقهاء ه

وهؤالء ينفون عن األخبار حتريف الغالني وانتبال املبطلني وأتويل اجلاهلني وهؤالء هم الذين عدهلم 
 النيب بقوله حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله فهم العدول على

(0/7101) 

 
 

ل قوهلم على الناس وال يقبل قول الناس عليهم واخلارج عن هؤالء وإن خفقت بنوده سائر الطوائف فقب
وكثرت عموعه وسعى حىت ضرب له الدرهم والدينار وخطب ابمسه على رؤوس املنابر ال تكون أموره إال 

ارج على املغالطة واجملالسة ألنه كاخلارج على امللك الذي دانت له الرعااي ونفذ حكمه يف البالد فاخل
عليه ال يزال خائفا مستوحشا خيشى من أن يقابله امللك بقتال أو يصافه حبرب ألن يف نفس اخلارجي 

بقية من احلماس الباطل وامللك وإن قلت عموعه فعنده صولة احلق وهيبة امللك ولذلك الغريب املداوي 
 احلال ويضع على للناس بزعمه مع الطبيب املقيم هذا جمتاز يطلب من األدوية ما يسكن األمل يف

األمراض األدوية احلارة العاملة بسرعة فيأخذ اخللعة والعطية لسكون األمل وإزالة املرض ويصبح على 
أرض أخرى ومنزل بعيد فطبه جمازفة ألنه َيمن املعاتبة واملواقعة واألطباء املقيمون يالمون على تطويل 

حلارة ألن احلارة من األدوية وإن عجلت سكون العالج وإمنا سلكوا املالطفة ابألدوية املركبة دون ا
اآلالم فإهنا غري مأمونة الغوائل وال سليمة العواقب ألن ما يعطي األدوية احلارة من السكون إمنا هو 
لغلبة املرض وحينما غلبت األمراض أوهشت قوى احملل الذي حلت به فهو كما قيل الدواء للبدن  

 كالصابون

(0/7100) 

 
 

بليه كذلك كلما أحد الصابون وجاد أخلق الثوب فكذلك الفقهاء واحملدثون يقصرون للثوب ينقيه وي
عن االستقصاء يف إزالة الشبهة ألهنم عن النقل يتكلمون وللخوف على قلوب العوام من الشكوك 
يقصرون القول وحيققون فهم حال األجوبة ينظرون يف العواقب واملبتدعة واملتومهة يهجمون فعلومهم 

ة ليس هلا ثبات فإن اشتبه على قوم ما دله جهال الصوفية عليهم من األخذ بقوله يف أميت فرح ساع
حمدثون وملهمون وعمر منهم قيل لو نطق عمر برأيه ما نطق ومل يصدقه الوحي مل يلتفت إىل واقعاته وما 



تظلين وأي  حيدث به وال يبين الشرع واألحكام على فراسته أال ترى إىل قول من هو خري منه أي مساء
 أرض تقلين إذا قلت يف كتاب هللا برأيي سببان هللا العظيم يقول الصديق هذا

(0/7105) 

 
 

وأسلم اليوم لشيخ رابط خيلو أبمرد على مشعة وَيكل من احلرام شبعة ويسمع الغناء يف جمالس املردان 
بينات يرقص على ذكر من النساء األجانب والصبيان هتزه األشعار اخلمارايت وتثقل عليه االايت ال

املليح واملليبة طلبا ورغبا ويتواجد على املواصيل واألحلان طراب قد اختذ دينه هلوا ولعبا تقرب أولياء هللا 
إليه ابلقرلن وتقرب هو ابستماع املعازف واألحلان مفتون يف نفسه فاتن ألشباهه وبين جنسه فإذا ملت 

و هللا من أولياء الشيطان قد نصبه شبكة يصطاد به أحدهم قال أ ا خري أم الشيخ فالن وذاك لعمر 
جهلة العوام وحيت  به على أشباه األنعام فما أعظم على الناس فتنته وما أشد على الدين حمنته يقول 

أتباعه املفتونون وحزبه املغرورون نسلم إىل الشيخ طريقته وأي طريقة مع الشرع هل أبقت الشريعة لقائل 
ا جماال وهل جاءت إال هبدم العوائد ونقض الطرائق ما على الشريعة أضر من مقاال أو ملتصرف بعده

مبتدعة املتكلمني وجهلة املتصوفني هؤالء يفسدون العقول بتومهات وشبهات تشبه املعقول وهؤالء 
يفسدون األعمال ويهدمون قوانني األزمان حيبون البطاالت واالجتماعات على اللذات ومساع أصوات 

معايش والطاعات أولئك جيرئون الشباب واألحداث على الببث وكثرة السؤال املشوشات لل
 واالعرتاضات وتتبع الشرع

(0/7106) 

 
 

ابملعارضات واملناقضات وما عرفنا للسلف الصاحل أحوال أولئك البطالني أصباب الشهوات وال 
ة اتمة وبصرية  افذة وجد أحوال هؤالء املتكلمني أرابب الشبهات بل كانوا عبيد إميان وتسليم عن معرف

وتشمري يف الطاعات فنصيبيت إلخواين من املؤمنني املوحدين أن ال يقرع أبصار قلوهبم كالم املتكلمني 
وال تصغي مسامعهم إىل خرافات املتصوفني بل الشغل ابملعائش أوىل من بطالة املتصوفة والوقوف على 

طريق الفريقني غاية هؤالء الشك وغاية هؤالء  النصوص أوىل من شبهات املتخيلة املتومهة وقد خربت
الشطح قال واملتكلمون عندي خري من املتصوفة ألن املتكلمني مؤداهم مع التبقيق مزيد الشكوك يف 
حق بعض األشخاص ومؤدي املتصوفة إىل توهم اإلشكال والتشبيه وهو الغاية يف اإلبطال بل هو حقيقة 



 .احملال
ن نبلوا عند الناس أقدارا وأنسااب وعلوما وأخطارا إال قول العاقل منهم ما يسقط املشايخ من عيين وإ

إذا خوطب مبقتضى الشرع عادتنا كذا يشري إىل طريقة قد قننوها ألنفهسم خترج عن مست الشرع قد 
 اختلقوا طريقة واستبدثوا رسوما وكل خمتلق مستبدث فبدعة

(0/7101) 

 
 

د هنع هللا يضر وقد سئل عن رجل استمر على ترك الوتر هذا رجل واالستمرار على ترك السنن خذالن قال أمح
سوء إايك أن تتبع شيخا يقتدي بنفسه وال يكون له إمام يعزى إليه ما يدعوك إليه ويتصل ذلك بشيخ 

اع يف إىل شيخ إىل الرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هللا الثقة ابألشخاص ضالل والركون إىل اآلراء ابتداع اللني واالنطب
الطريقة مع السنة أحب إيل من اخلشونة واالنقباض مع البدعة ال تتقرب إىل هللا تعاىل ابالمتناع مما مل 

 .مينع منه كما ال تتقرب إليه بعمل مامل َيذن فيه
أصباب احلديث رسل السفري إلينا والفقهاء تراجم ملعاين كالمه وال يتم اتباع إال مبنقول وال فهم منقول 

ان وما عدامها تكلف ال يفيد إال التعب والعناء وإىل هذين القسمني انقسم أصباب رسول هللا إال برتعم
ملسو هيلع هللا ىلص نقلة وفقهاء وال يعرف فيهم اثلث إال أصباب املعاش والتجارات ال مشايخ ربط وال مناخات 

ات املطرابت وال البطاالت وال أصباب زوااي ينتظرون الفتوحات وال رقاصون على الغناء واألصو 
 متكلمون ابلتخيالت والشبهات وال ابلشطبات والتومهات وال ابلكلمات اخلمس واملقوالت العشر

(0/7101) 

 
 

واملوجهات واملختلطات بل كا ا حببل الوحي معتصمني وبكتاب رهبم وسنة نبيهم متمسكني وهو يف 
 .قلوهبم أجل من أن تضرب له األمثال أو تتقدم إليه لراء الرجال

اي أصباب املخالطات واملعامالت عليكم ابلورع واي أصباب الزوااي واالنقطاع عليكم حبسم مواد 
الطمع واي أرابب العلم والنظر إايكم واستبسان طرائق أهل العلم واخلدع ليست السنة حبب معاوية 

بال يوم ويزيد وال مبجرد حب أيب بكر وعمر وال إبزعاج أعضائك ابلصالة على السفر وال ابالكت
عاشوراء والتوسعة على العيال السنة تتبع طريق الرسول واقتفاء لاثره والوقوف عند مرامسه وحدوده من 
غري تقصري وال غلو وأن ال يتقدم بني يديه وال ختتار لنفسك قوال مل يتبني لك أنه جاء به فالسنة مقابلة 



نبة الشبه واآلراء وكل ما خالف النقل وإن  أوامره ابالمتثال ونواهيه ابالنكفاف وأخباره ابلتصديق وجما
كانت له حالوة يف السمع وقبول يف القلب ليست القلوب والعقول واآلراء معيارا على الشرع ليس هلل 
طائفة أجل من قوم حدثوا عنه وعن رسوله وما أحدثوا وعولوا على ما رووا ال على ما رأوا الوقوف مع 

واملرسلني هذه نصيبيت لنفس وإلخواين من املؤمنني فهذا كالم من  النقل مقام الصديقني وورثة النبيني
 دخل مع

(0/7101) 

 
 

املتكلمني إىل غايتهم ووقف على هنايتهم وخرب الكالم وقاله وعرف مداه ومنتهاه وقد تقدم حكاية كالم 
 .نيمعاصره ومناظره أيب حامد الغزايل يف ذم الكالم ومها من أعلم أهل عصرمها مبذاهب املتكلم

إنه من املعلوم عند عميع العقالء أن الرسل صلوات هللا وسالمه عليهم هم : الوجه الثمانون بعد املائة
أعقل اخللق وعقوهلم أكمل العقول وهلذا كان ما جاءوا به فوق عقول البشر وهلذا حصل على أيديهم 

هتا ابخلري وتزكيتها من اخلري مامل حيصل على أيدي سواهم وصلح من أحوال النفوس والقلوب وعمار 
ابلعلم والعمل مامل حيصل ألحد غريهم فعمارة القلوب والدنيا واآلخرة على أيديهم وكل فساد يف العامل 

عاما وخاصا فإمنا سببه العدول عما جاءوا به وخمالفتهم فإذا استقريت عميع الشرور اليت يف العامل 
معصيتهم وكل خري ونعمة يف الدنيا واآلخرة فسببه  جزئياهتا وكلياهتا وكل فتنة وبلية ورزية رأيت سببها

طاعتهم واستقر هذا من زمن نوح إىل ساعتك اليت أنت فيها وما عذبت به األمم من أنواع العذاب وما 
جرى على هذه األمة حىت ما أصيب به املسلمون مع نبيهم يوم أحد كان سببه معصية أمره وللعاقل 

ة فهذا شأن هذه العقول الزاكية الكاملة وشأن من خلقهم مبعقوله البصري عربة يف نفسه وأحواله خاص
 وإذا كان هذا التفاوت بني عقوهلم

(0/7154) 

 
 

وعقول الناس يف األمور املتعلقة ابإلرادات واألعمال واحلب والبغض فما الظن ابلتفاوت الذي بني 
الرب تعاىل وأمسائه وصفاته وشأنه  عقوهلم وعقول الناس يف العلوم واملعارف فما الظن مبا يتعلق مبعرفة

وايهلل العجب كيف يقدم قول من يقول قال يل عقلي عن ابن سينا والفارايب وارسطاطاليس وأشباههم 
أو عن أيب اهلذيل العالف والشبام والنظام وأضراهبم أو عمن تلقى عن هؤالء على قول من يقول قال 



ريب وهذا املعارض يقول قال يل عقلي أو قال يل جربيل عن رب العاملني فالرسول يقول قال يل 
 أرسطاطاليس وحنوه

لو عورض ما جاء به خامت الرسل صلوات هللا وسالمه عليه مبوسى : الوجه احلادي والثمانون بعد املائة
وعيسى كانت هذه املعارضة ضالال وانسالخا من الدين ابلكلية كما صرح به وقد رأى بيد عمر بن 

ورقة من التوراة فقال أمتهوكون اي ابن اخلطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم هبا بيضاء  اخلطاب هنع هللا يضر
نقية ولو كان موسى حيا مث اتبعتموه وتركتموين لضللتم فإذا كان اتباع موسى مع وجود دمحم ضالال 
ضاللة فكيف ابتباع أرسطو وابن سينا ورؤوس اجلهمية واملعطلة ويف بعض ألفاظ هذا احلديث كفى بقوم 

 أن يتبعوا كتااب غري

(0/7157) 

 
 

َزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتابَ }كتاهبم أنزل على نيب غري نبيهم فأنزل هللا تعاىل  [ 57العنكبوت]{ َأَومَلْ َيْكِفِهْم َأ اَّ أَنـْ
فكيف بضاللة قوم اتبعوا كتااب أوحاه الشيطان إىل رؤوس املشركني وأهل الضالل مل ينزله هللا على نيب 

َوِإنَّ الشََّياِطنَي }أنبيائه فال نزل به وحي وال نطق به نيب كما قال تعاىل عن هؤالء املعارضني للوحي من 
وََكَذِلَك }وقال تعاىل [ 757األنعام]{ لَُيوُحوَن ِإىَل َأْولَِياِئِهْم لُِيَجاِدُلوُكْم َوِإْن َأطَْعُتُموُهْم ِإنَُّكْم َلُمْشرُِكونَ 

ْنِس َواجلِْنِ  يُوِحي بـَْعُضُهْم ِإىَل بـَْعٍض زُْخُرَف اْلَقْوِل ُغُروراً َوَلْو َشاَء رَبَُّك َجَعْلَنا ِلُكلِ  َنيب ٍ   َعُدو اً َشَياِطنَي اأْلِ
يَـْقرَتُِفوا َما ُهْم ُه َولِ َما فـََعُلوُه َفَذْرُهْم َوَما يـَْفتَـُروَن َولَِتْصَغى ِإلَْيِه َأْفِئَدُة الَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن اِبآْلِخَرِة َولِيَـْرَضوْ 

 يوضبه[ 775,  771األنعام]{ ُمْقرَتُِفونَ 
َأَومَلْ َيْكِفِهْم }وهو أن هللا سببانه أنكر على من مل يكتف بكتابه فقال : الوجه الثاين والثمانون بعد املائة

َلى َعَلْيِهْم ِإنَّ يف َذِلَك َلَرمْحًَة  َزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب يـُتـْ ومن [ 57العنكبوت]{ َوِذْكَرى ِلَقْوٍم يـُْؤِمُنونَ َأ اَّ أَنـْ
 احملال أن يكون الكتاب الذي خيالفه صريح

(0/7155) 

 
 

العقل كافيا وإمنا يكون كافيا ملن قدمه على كل معقول ورأي وقياس وذوق وحقيقة وسياسة فهذا 
عرض عنه أو عارضه الكتاب يف حقه كاف له كما أنه إمنا يكون رمحة وذكرى له دون غريه وأما من أ

آبراء الرجال فليس بكاف له وال هو يف حقه هدى وال رمحة بل هو من الذين لمنو ابلباطل وكفروا ابهلل 



 يوضبه
أن هؤالء الذين مل يكتفوا بكتابه حىت سلكوا بزعمهم طريقة العقل : الوجه الثالث والثمانون بعد املائة

وا به سببانه إهلا حىت جعلوا له أندادا يعبدوهنم كما وعارضوه به وقدموه عليه من جنس الذين مل يكتف
يعبدون هللا بل أولئك مل يقدموا أندادهم على هللا فهؤالء جعلوا هلل ندا يطيعونه ويعظمونه ويعبدونه كما 

يعظمون هللا ويعبدونه وهؤالء جعلوا لكتابه ندا يتباكمون إليه ويقبلون حكمه ويقدمونه على حكم كتابه 
متالزمان فمن مل يكتف بكتابه مل يكتف به فمىت جعل لكتابه ندا فقد جعل له ندا ال يكون بل األمران 

فال ترى من عارض الوحي برأيه وجعله ندا له إال مشركا ابهلل قد اختذ من دون هللا . غري ذلك البتة
 أندادا وهلذا كان مرض التعطيل ومرض الشرك أخوين متصاحبني ال ينفك أحدمها عن صاحبه فإن

املعطل قد جعل لراء الرجال وعقوهلم ندا لكتاب هللا واملشرك قد جعل ما يعبده من األواثن ندا له ومما 
 يبني تالزم التعطيل والشرك أن القلوب

(0/7151) 

 
 

خلقت متبركة طالبة للتأله واحملبة فهي ال تسكن إال مبببوب تطمئن إليه وتسكن عنده يكون هو غاية 
قرار هلا وال طمأنينة وال سكون بدون هذا املطلوب والظفر به والوصول إليه ولو حمبوهبا ومطلوهبا وال 

 .ظفرت مبا ظفرت به سواه مل يزدها ذلك إال فاقة وفقرا وحاجة وقلقا واضطرااب
فطلب هذا املراد املطلوب كامن مستقر فيها وإن أعرضت عنه واشتغلت بغريه ومل تشعر به فوجود 

ه بل وجوده شيء والشعور به شيء وهذا الطلب واإلرادة هو حبسب الشيء ال يستلزم الشعور ب
الشعور واملعرفة ابملطلوب املراد وصفات كماله ونعوت جالله وعماله فكيف إذا انضاف إىل ذلك 

معرفته بشدة احلاجة إليه والفاقة والضرورة وأنه ال حياة له يف احلقيقة وال فالح وال لذة وال سرور وال 
واإلنس به والتنعم بذكره وأن منزلة ذلك من الروح منزلة الروح من البدن فإذا فقدته  نعيم إال بقربه

الروح كانت كالبدن الفاقد لروحه بل القلب مضطر إليه فقري إليه أعظم من ضرورة البدن إىل روحه إذ 
ا املطلوب غاية ما يقدر بفوات الروح موت البدن وقد يعقبه راحة العبد وأما إذا فات الروح والقلب هذ

احملبوب ماتت موات يتضمن كل أمل وهم وغم وحزن وخوف واضطراب فلو أن ما حيصل للقلب من 
املوت مثل موت البدن لكان يف املوت راحة ولكنه موت يتجرع صاحبه كاسات اآلالم من اهلموم 

 والغموم واحلسرات

(0/7150) 



 

وهذا أمر ال يصدق به إال [ 71إبراهيم]{ لِ  َمَكاٍن َوَما ُهَو مبَيِ تٍ َوال َيَكاُد ُيِسيُغُه َوَيَْتِيِه اْلَمْوُت ِمْن كُ }
من ابشر قلبه هذا وهذا وإذا كانت الروح مفطورة على أتله فاطرها وخالقها وهي فقرية إليه أعظم 

االفتقار من جهة كونه رهبا وخالقها وممسكها وحافظها ومغذيها وطبيها ومداويها ومن جهة كونه إهلها 
وهبا ومطلوهبا وغاية مناها فهي إىل معرفة هذا املطلوب ومعرفة كماله وعماله وأوصاف جالله أشد وحمب

شيء ضرورة وكلما كانت معرفتها بذلك أوفر كانت حمبتها له أقوى مامل يعقها عائق ومينعها مانع من 
 .مرض يتعطل به أو تضعف عن هنوضها ابجلد يف طلب هذا احملبوب

ما جهل هبذا املطلوب وكونه مل يقدره حق قدره ومل هتتد من معرفة كماله وعماله وهذا العائق شيئان إ
وجالله إىل ما يدعوها إىل طلبه وإيثاره على غريه وإما فساد يف إرادهتا ملاتعلقت بغريه ولثرته عليه 

ففسدت فطرهتا اليت فطرت عليها فانتقلت بفسادها عنه إىل غريه وهذه مقدمات فطرية ضرورية ال 
نازع فيها سليم العقل والفطرة وإذا عرف هذا فالرسل جاءوا بكمال األمرين على أمت الوجوه فإهنم ي

 ذكروا من صفات هذا الرب الذي أتهله القلوب
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وتطمئن إليه األرواح ما يكون داعيا إىل حمبته وأمروا الناس من توحيده وعبادته وحده ال شريك له مبا 
ه فجاءت النفاة املعارضون للوحي بعقوهلم ولرائهم فوقفوا يف طريق الرسل وأتوا مبا إذا فعلوه أحبهم علي

يضاد دعوهتم فنفوا صفاته اليت تعرف هبا إىل عباده وجعلوا إثباهتا جتسيما وتشبيها ووصفوه من السلوب 
ه العابدون والنفي مبا حال بني القلوب وبني معرفته وأكدوا ذلك أبنه ال حيب وال حيب وال له وجه يرا

احملبون له يوم القيامة فضال عن أن حيصل هلم لذة هناك ابلنظر إليه وال يكلمهم وال خياطبهم وال يسلم 
عليهم من فوقهم فلما استقر هذا النفي يف قلوهبم تعلقت بغريه من أصناف احملبوابت فأشركت به يف 

تعطيل فانظر إىل تالزم الشرك والتعطيل احملبة وال بد وكان أعظم األسباب احلاملة هلا على الشرك هو ال
 وتصادقهما وكوهنما

 أبسبم داج عوض ال نتفرق... رضيعي لبان ثدي أم تقامسا 
إن هؤالء املعطلة النفاة املعارضني للوحي آبرائهم ومعقوالهتم من : الوجه الرابع والثمانون بعد املائة

رلن وعيد أعظم من وعيد من ظن به ظن السوء الظانني ابهلل وكتابه ورسوله ظن السوء ومل جييء يف الق
 :قال تعاىل
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ُهمْ } َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َويَُكفِ َر َعنـْ َسيِ َئاهِتِْم وََكاَن  لُِيْدِخَل اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت َجنَّاٍت جَتِْري ِمْن حَتِْتَها األَنـْ

ذِ َب اْلُمَناِفِقنَي َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُمْشرِِكنَي َواْلُمْشرَِكاِت الظَّانِ نَي اِبّلِلَِّ َظنَّ َذِلَك ِعْنَد اّلِلَِّ فـَْوزاً َعِظيماً َويـُعَ 
ُ َعَلْيِهْم َوَلَعنَـُهْم َوَأَعدَّ هَلُْم َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصري  [ 5,  6الفتح]{ اً السَّْوِء َعَلْيِهْم َداِئَرُة السَّْوِء َوَغِضَب اّلِلَّ

ُتْم ِبَربِ ُكمْ } وقال تعاىل ُتْم َأنَّ اّلِلََّ ال يـَْعَلُم َكِثرياً ممَّا تـَْعَمُلوَن َوَذِلُكْم ظَنُُّكُم الَِّذي ظَنَـنـْ َأْرَداُكْم  َوَلِكْن ظَنَـنـْ
فهؤالء ظنوا أنه ال يعلم بعض اجلزئيات فكيف ب ظن أنه [ 55,  51فصلت]{ فََأْصَبْبُتْم ِمَن اخْلَاِسرِينَ 

ع وال بصر وال تكلم وال يتكلم وال استوى على عرشه وال له فعل حقيقة يدبر به األمر ال علم له وال مس
وال له حكمة يفعل ما يفعل ألجلها وأولئك جوزوا عليه أن ال ينصر رسوله وأن جيعل الدائرة عليه وعلى 

 .املؤمنني
تنزيهه عن ذلك ابلعقل ومنكرو احلكمة والتعليل جيوزون عليه أن يعذب أنبياءه ورسله قالوا وال نعلم 

وإمنا نعلم ابخلرب ومن أعظم ظن السوء به وبكتابه أن يظن أن العقل الصريح خمالف له وأي نقص وعيب 
 .أبلغ من نقص كالم خمالف لصريح املعقول وأي إساءة ظن أعظم من هذه اإلساءة يوضبه

(0/7151) 

 
 

ونه كذاب يف نفسه فإنه إذا خالف صريح العقل إن هذا نسبة له إىل ك: الوجه اخلامس والثمانون بعد املائة
مل يكن مطابقا ملخربه فيكون املتكلم به قد أخرب خبرب مل يطابق خمربه وهذا حقيقة الكذب بل هو من 

كذب جيوز أن يكون متعلقه واقعا كمن يقول مات فالن أو : أقبح الكذب فإن الكذب نوعان أحدمها
كذب ال جيوز أن يقع متعلقه وهو ما حييله العقل وهذا أقبح : تزوج أو ولد له ومل يكن ذلك والثاين

 نوعي الكذب فكيف جيوز على أصدق الكالم وأهداه وأفضله أن يكون فيه أقبح نوعي الكذب
إن من ادعى معارضة العقل ملا جاءت به الرسل من صفاته وأفعاله : الوجه السادس والثمانون بعد املائة

: ره وقد ذم هللا تعاىل من مل يقدره حق قدره يف ثالثة مواضع من كتابهوحقائق أمسائه مل يقدره حق قد
ُ َعَلى َبَشٍر ِمْن َشْيءٍ }: أحدها قوله  [17األنعام]{ َوَما َقَدُروا اّلِلََّ َحقَّ َقْدرِِه ِإْذ قَاُلوا َما أَنـَْزَل اّلِلَّ

ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اّلِلَِّ َلْن خَيُْلُقوا ُذاَبابً َوَلِو  اَي أَيُـَّها النَّاُس ُضِرَب َمَثٌل فَاْسَتِمُعوا لَهُ }قوله : الثاين
ُهمُ   اْجَتَمُعوا َلُه َوِإْن َيْسلُبـْ
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َ َحقَّ َقْدرِِه ِإنَّ اّلِلََّ  { َقِويٌّ َعزِيزٌ  لَ الذُّاَبُب َشْيئاً ال َيْستَـْنِقُذوُه ِمْنُه َضُعَف الطَّاِلُب َواْلَمْطُلوُب َما َقَدُروا اّلِلَّ
 [11,  10احل ]

ٌت بَِيمِ }قوله : الثالث ْبَضُتُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوالسََّماَواُت َمْطِوايَّ يِنِه َوَما َقَدُروا اّلِلََّ َحقَّ َقْدرِِه َواأْلَْرُض عمَِيعاً قـَ
من أنكر إرساله للرسل وإنزال   فأخرب أنه مل يقدره حق قدره[ 61الزمر]{ ُسْبَبانَُه َوتـََعاىَل َعمَّا ُيْشرُِكونَ 

كتبه عليهم وهذا حقيقة قول من قال إنه ال يتكلم ومل ينزل له إىل األرض كالم وال كلم موسى تكليما 
ومعلوم أن هذا إنكار لكمال ربوبيته وحقيقة إهليته وحلكمته ومل يقدره حق قدره من عبد من دونه إهلا 

ونعوت جالله وقد وصف سببانه نفسه أبنه العلي  غريه ومل يقدره حق قدره من جبد صفات كماله
العظيم وحقيقة قول املعطلة النفاة أنه ليس بعلي وال عظيم فإهنم يردون علوه وعظمته إىل جمرد أمر 
معنوي كما يقال الذهب أعلى وأعظم من الفضة والرب أعلى وأعظم من الشعري وقد صرحوا بذلك 

ل شيخنا فيقال هلم أتريدون أنه يف نفسه علي الذات عظيم فقالوا معناه علي القدر وعظيم القدر قا
 القدر وإن له يف نفسه قدرا عظيما أم تريدون أن عظمته
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وقدره يف النفوس فقط فإن أردمت األول فهو احلق الذي دل عليه الكتاب والسنة والعقل فإذا كان يف 
حيصي أحد ثناء عليه بل هو كما أثىن على نفسه عظيم القدرفهو يف قلوب اخللق كذلك ومع ذلك فال 

نفسه وال يقدر أحد قدره وال يعلم عظم قدره إال هو وتلك صفة ميتاز هبا وخبتص هبا عن خلقه إذ هي 
من لوازم ماهيته وذاته اليت اختص هبا عن خلقه كما قال اإلمام أمحد ملا قالت اجلهمية إنه يف املخلوقات 

ها من عظم الرب شيء وإن أعدمت ذلك إىل جمرد تعظيم القلوب له من حنن نعلم خملوقات كثرية ليس في
غري أن يكون هنانك صفات ثبوتية وقدر عظيم خيتص به فذاك اعتقاد ال حقيقة له وصاحبه قد عظمه 

 .أبن اعتقد فيه عظمةال حقيقة هلا وذلك يضاهي اعتقاد املشركني يف لهلتهم
هذا وهو أن له يف نفسه قدرا يستبقه لكنه قدر معنوي قيل هلم  وإن قالوا بل يزيد معىن اثلثا ال هذا وال

أتريدون أن له حقيقة عظيمة خيتص هبا عن غريه وصفات عظيمة يتميز هبا وذاات عظيمة متتاز عن 
 الذوات وماهية عظيمة
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ىل الرب أعظم من كل ماهية وحنو ذلك من املعاين املعقولة فذلك أمر وجودي حمقق وإذا أضيف ذلك إ
كان حبسب ما يليق به وال يشركه فيه املخلوق كما أنه إذا أضيف إىل املخلوق كان حبسب ما يليق به 
وال يشركه فيه اخلالق فهو يف حق اخلالق تعاىل قدر يليق بعظمته وجالله ويف حق املخلوق قدر يناسبه  

ُ ِلُكلِ  َشْيٍء َقْدراً }كما قال تعاىل  فما من خملوق إال وقد جعل هللا له قدرا [ 1قالطال]{ َقْد َجَعَل اّلِلَّ
خيصه والقدر يكون علميا ويكون عينيا فاألول هو التقدير العلمي وهو تقدير الشيء يف العلم واللفظ 
والكتاب كما يقدر العبد يف نفسه ما يريد أن يقوله ويكتبه ويفعله فيجعل له قدرا ومن هذا تقدير هللا 

 .علمه وكتابه قبل تكوينها مث كوهنا على ذلك القدر الذي علمه وكتبهسببانه ملقادير اخلالئق يف 
 :فالقدر اإلهلي نوعان

 يف العلم والكتابة: أحدمها
خلقها وبرأها وتصويرها بقدرته اليت هبا خيلق األشياء واخللق يتضمن اإلبداع والتقدير عميعا : والثاين

الق قدره والكفار منهم ال يقدرونه حق قدره وهلذا واملقصود أن كل موجد فله قدر والعباد ال يقدرون اخل
 :مل يذكر ذلك سببانه إال يف حقهم قال تعاىل
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ُ َعَلى َبَشٍر ِمْن َشْيءٍ } َزَل اّلِلَّ وهذا إمنا وصف به [ 17األنعام]{ َوَما َقَدُروا اّلِلََّ َحقَّ َقْدرِِه ِإْذ قَاُلوا َما أَنـْ

{ َوَما َقَدُروا اّلِلََّ َحقَّ َقْدرِهِ }ملنزلة من املشركني واليهود وغريهم وقال تعاىل الذين ال يؤمنون جبميع كتبه ا
ومل يقل وما قدروا هللا قدره فإن حق قدره هو احلق الذي لقدره فهو حق عليهم لقدره سببانه فجبدوا 

ار لبعض قدره ذلك احلق وأنكروه وما قاموا بذلك احلق معرفة وال إقرارا وال عبودية وذلك جبود وإنك
من صفات كماله وأفعاله جلبودهم أن يتكلم أو يعلم اجلزئيات أو يقدر على إحداث فعل فشبهات 
منكري الرسالة ترجع إىل ذلك أما إنكار علمه تعاىل أو إنكار قدرته أو إنكار كالمه فمن أقر مبا أرسل 

رسال ال يليق حبكمته تركه فقد قدره به رسله وأنه عامل به متكلم بكتبه اليت أنزهلا عليهم قادر على اإل
حق قدره من هذا الوجه إن مل يقدره حق قدره مطلقا وكذلك ذكر اآلية األخرى يف سياق خطابه 

ْبِل َأْن َيَْتَِيُكُم اْلَعَذاُب مثَّ ال تـُْنَصُرونَ }للمشركني وملنكري لايته كقوله   {َوأَنِيُبوا ِإىَل رَبِ ُكْم َوَأْسِلُموا َلُه ِمْن قـَ



 51الزمر]{ بـََلى َقْد َجاَءْتَك لاَييت َفَكذَّْبَت هِبَا َواْسَتْكبَـْرَت وَُكْنَت ِمَن اْلَكاِفرِينَ }إىل قوله [ 50الزمر]
 :إىل قوله
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يعاً قـَْبَضُتُه يـَْوَم اْلِقَياَمةِ } ا على املشركني فكان هذا رد[ 61الزمر]{ َوَما َقَدُروا اّلِلََّ َحقَّ َقْدرِِه َواأْلَْرُض عمَِ

واملعطلني اجلاحدين لتوحيده ولصفاته كما كان ذلك ردا على منكري كتبه ورسله وهذان أصال اإلسالم 
شهادة أن ال إله إال هللا وأن دمحما رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهذا الذي وصف به نفسه هاهنا يتضمن من اقتداره 

ئه املالحدة املكذبني ابملبدأ واملعاد أئمة هؤالء املعارضني على تغيري العامل وتبديله ما يبطل قول أعدا
ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اّلِلَِّ َلْن خَيُْلُقوا ُذاَبابً َوَلِو }للوحي ابلعقل والرأي وقال تعاىل يف لية احل  

ُهُم الذُّاَبُب َشْيئاً ال َيْستَـْنِقُذوُه مِ  ْنُه َضُعَف الطَّاِلُب َواْلَمْطُلوُب َما َقَدُروا اّلِلََّ َحقَّ اْجَتَمُعوا َلُه َوِإْن َيْسلُبـْ
َ َلَقِويٌّ َعزِيزٌ  ُ َيْصطَِفي ِمَن اْلَمالِئَكِة ُرُسالً َوِمَن النَّاسِ { }َقْدرِِه ِإنَّ اّلِلَّ فما قدره [ 11,  15احل ]{ اّلِلَّ

عليه من خلوق وغريه مل يقدر على من عبد من دونه من ال خيلق ذاباب واحدا وإن سلبه الذابب شيئا مما 
 استنقاذه منه وال يكون أضعف من هذا اإلله وعابده
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فكيف يعبد من دون من له القوة كلها والعزة كلها وملا كان هذا من جهلهم ابهلل وترك تعظيمه الذي 
فوه حق معرفته ينبغي له قال كثري من املفسرين يف معىن ذلك ما عظموه حق عظمته وقال بعضهم ما عر 

وقال بعضهم ما عبدوه حق عبادته وقال لخرون ما وصفوه حق صفته وملا كان أهل العلم واإلميان قد 
قاموا من ذلك حبسب قدرهتم وطاقتهم اليت أعاهنم هبا ووفقهم هبا ملعرفته وعبادته وتعظيمه مل يتناوهلم 

ا وصف به نفسه قد أمر به عباده هذا الوصف فإن التعظيم له سببانه واملعرفة والعبادة ووصفه مب
وأعاهنم عليه ورضي منهم مبقدورهم من ذلك وإن كانوا ال يقدرونه قدره وال يقدر أحد من العباد قدره 
فإنه إذا كانت السماوات السبع يف يده كاخلردلة يف يد أحد ا واألرضون السبع يف يده األخرى كذلك 

ن فضال عن أن يقبض هبما شيئا فال يد عند املعطلة فكيف يقدره حق قدره من أنكر أن يكون له يدا
وال قبض يف احلقيقة وإمنا ذلك جماز ال حقيقة له وللجهمية واملعطلة نفاة الصفات من هذا الذم أوفر 



 .نصيب وللمتفلسفة وأفراخهم وأتباعهم ذنوب مثل ذنوب أصباهبم وأكثر
 وقد شرع هللا سببانه لعباده ذكر هذين االمسني

(0/7160) 

 
 

قال { َفَسبِ ْح اِبْسِم رَبِ َك اْلَعِظيمِ }العلي العظيم يف الركوع والسجود كما ثبت يف الصبيح أنه ملا نزلت 
قال اجعلوها يف سجودكم وهو سببانه  { َسبِ ِح اْسَم رَبِ َك اأَلْعَلى}النيب اجعلوها يف ركوعكم فلما نزلت 

ُهَو اْلَعِليُّ }وقوله [ 555البقرة]{ ُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيمُ وَ }كثريا ما يقرن يف وصفه بني هذين االمسني كقوله 
يثبت بذلك علوه على [ 1الرعد]{ َعاملُ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة اْلَكِبرُي اْلُمتَـَعالِ }وقوله [ 65احل ]{ اْلَكِبريُ 

 .املخلوقات وعظمته فالعلو رفعته والعظمة عظمة قدره ذاات ووصفا
 .علو وال عظمة إال ما يف النفوس من اعتقاد كونه أفضل من غريه وعند اجلهمية ليس له
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إن هؤالء املعارضني بني الوحي والعقل من اجلهمية املعطلة : الوجه السابع والثمانون بعد املائة: فصل
هم والفالسفة املالحدة ومن اتبع سبلهم هم دائما يدلون بنفي التشبيه والتمثيل وجيعلونه جنة لتعطيل

ونفيهم فجبدوا علوه على خلقه ومباينته هلم وتكلمه ابلقرلن والتوراة واإلجنيل وسائر كتبه وتكليمه 
ملوسى واستوائه على عرشه ورؤية املؤمنني له أببصارهم من فوقهم يف اجلنة وسالمه عليهم وجتليه هلم 

التشبيه واختذوه جنة ضاحكا وغري ذلك مما أخرب به عن نفسه وأخرب به عنه رسوله وترتسوا بنفي 
يصدون به القلوب عن اإلميان ابهلل وأبمسائه وصفاته وكل من نفى شيئا مما وصف به نفسه جعل نفي 
التشبيه له كالوقاية يف الفعل حىت لل ذلك ببعضهم إىل أن نفى ذاته وماهيته خشية التشبيه فقال هو 

بيه وقالوا يلزمنا يف الوجود ما لزم مثبيت وجود حمض ال ماهية له ونفى لخرون وجوده ابلكلية خشية التش
 .الصفات والكالم والعلو يف ذلك فنبن نسد الباب ابلكلية

(0/7166) 

 
 



 .وال ريب أن املشبهة احملضة خري من هؤالء وأحسن قوال يف رهبم وأحسن ثناء عليه منهم
دبريه ململكته وسائر والطائفة املعطلة مبنزلة من قدح يف ملك امللك وسلطانه ونفى قدرته وعلمه وت

 .صفات امللك
والطائفة الثانية مبنزلة من شبهه مبلك غريه موصوف أبكمل الصفات وأحسن النعوت فينبغي أن تعلم يف 
هذا قاعدة  افعة جدا وهي أن نفي الشبه واملثل والنظري ليس يف نفسه صفة مدح وال كمال وال حيمد به 

لذي هو أخس املعلومات وأنقصها ينفي عنه الشبه واملثل املنفي عنه ذلك مبجرده فإن العدم احملض ا
والنظري وال يكون ذلك كماال ومدحا إال إذا تضمن كون من نفى عنه ذلك قد اختص من صفات 

الكمال ونعوت اجلالل أبوصاف ابين هبا غريه وخرج هبا عن أن يكون له نظري أو شبه فهو لتفرده هبا 
ثل والنظري والكفؤ فال يقال ملن ال مسع له وال بصر وال حياة وال عن غريه صح أن ينفي عنه الشبه وامل

علم وال كالم وال فعل ليس له شبه وال مثل وال نظري اللهم إال يف ابب الذم والعيب أي قد سلب 
صفات الكمال كلها حبيث صار ال شبه له يف النقص هذا الذي عليه فطر الناس وعقوهلم واستعماهلم يف 

 قال شاعر القوم املدح والذم كما
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 خلق يساويه يف الفضائل... ليس كمثل الفىت زهري 
 وقال اآلخر

 ...ما أن كمثلهم يف الناس من أحد 
 وقال الفرزدق

 أبو أمه حي أبوه يقاربه... فما مثله يف الناس إال مملكا 
 .أي ما مثله يف الناس حي يقاربه إال مملك هو خاله

 وقال اآلخر
 وليس يكون الدهر ما دام يذبل... م وال هو كائن فما مثله فيه

 .نفى أن يكون له مثل يف احلال واملاضي واملستقبل
 وقال اآلخر

 سواك اي فردا بال شبه... ومل أقل مثلك أعين به 



ومنه قوهلم فالن نسي  وحده شبهه بثوب مل ينس  له نظري يف حسنه وصفاته فعكس املعطلة املعىن 
 وقلبوا
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جنة وترسا لنفي [ 77الشورى]{ لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيءٌ }حلقائق وأزالوا داللة اللفظ عن موضعها وجعلوا ا

علوه سببانه على عرشه وتكليمه لرسله وإثبات صفات كماله ومما ينبغي أن يعلم أن كل سلب ونفي ال 
وال كماال وال تعظيما يتضمن إثباات فإن هللا ال يوصف به ألنه عدم حمض ونفي صرف ال يقتضي مدحا 

وهلذا كان تسبيبه وتقديسه سببانه متضمنا لعظمته ومستلزما لصفات كماله ونعوت جالله وإال فاملدح 
ابلعدم احملض كال مدح والعدم يف نفسه ليس بشيء ميدح به وحيمد عليه وال يكسب القلب علما 

كماال يف حقه سببانه لتضمنه ابملذكور وال حمبة وقصدا له وهلذا كان عدم السنة والنوم مدحا و 
واستلزامه كمال حياته وقيوميته ونفي اللغوب عنه كمال الستلزامه كمال قدرته وقوته ونفي النسيان عنه  
كمال لتضمنه كمال علمه وكذلك نفي عزوب شيء عنه ونفي الصاحبة والولد كمال لتضمنه كمال 

له وكذلك نفي الكفؤ والسمي واملثل عنه   غناه وتفرده ابلربوبية وأن من يف السماوات واألرض عبيد
كمال ألنه يستلزم ثبوت عميع صفات الكمال له على أكمل الوجوه واستبالة وجود مشارك له فيها 

 فالذين يصفونه
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ابلسلوب فقط من اجلهمية والفالسفة مل يعرفوه من الوجه الذي عرفته به الرسل وعرفوه إىل اخللق وهو 
ده به ويثين عليه وميجد وتعرف به عظمته وجالله وإمنا عرفوه من الوجه الذي يقودهم الوجه الذي حيم

إىل تعطيل العلم واملعرفة واإلميان به بعدم اعتقادهم احلق واعتقادهم خالف احلق وحقيقة أمرهم أهنم مل 
فضال عن أن  يثبتوا هلل عظمة إال ما ختيلوه يف نفوسهم من السلوب والنفي الذي ال عظمة فيه وال مدح

 .يكون كماال بل ما أثبتوه مستلزم لنفي ذاته رأسا
وأما الصفاتية الذين يؤمنون ببعض وجيبدون بعضا فإذا أثبتوا علما وقدرة وإرادة وغريها تضمن ذلك 
إثبات ذات تقوم هبا هذه الصفات وتتميز حبقيقتها وماهيتها سواء مسوه قدرا أو مل يسموه فإن مل يثبتوا 

ة حبقيقتها وماهيتها كانوا قد أثبتوا صفات بال ذات كما أثبت إخواهنم ذاات بال صفات وأثبتوا ذاات متميز 



أمساء بال معان وال حقائق وذلك كله خمالفة لصريح املعقول وهم يدعون أهنم أرابب عقليات فال بد من 
صفات كمال وإال إثبات ذات حمققة هلا األمساء احلسىن اليت ال تكون حسىن إال إذا كانت دالة على 

 فاألمساء فارغة ال معىن هلا
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 .ال توصف حبسن فضال عن كوهنا أحسن من غريها يوضح ذلك
أنه سببانه فرق بني هذين االمسني الدالني على علوه وعظمته يف لخر : الوجه الثامن والثمانون بعد املائة

قَالُوا َماَذا قَاَل رَبُُّكْم قَاُلوا احْلَقَّ }يف قوله  لية الكرسي ويف سورة الشورى ويف سورة الرعد ويف سورة سبأ
ففي لية الكرسي ذكر احلياة اليت هي أصل عميع الصفات وذكر معها [ 51سبأ]{ َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَكِبريُ 

قيوميته املقتضية لذاته وبقائه وانتفاء اآلفات عميعها عنه من النوم والسنة والعجز وغريها مث ذكر كمال 
كه مث عقبه بذكر وحدانيته يف ملكه وأنه ال يشفع عنده أحد إال إبذنه مث ذكر سعة علمه وإحاطته مث مل

عقبه أبنه ال سبيل للخلق إىل علم شيء من األشياء إال بعد مشيئته هلم أن يعلموه مث ذكر سعة كرسيه 
ه مث أخرب عن كمال منبها به على سعته سببانه وعظمته وعلوه وذلك توطئة بني يدي ذكر علوه وعظمت

اقتداره وحفظه للعامل العلوي والسفلي من غري اكرتاث وال مشقة وال تعب مث ختم اآلية هبذين االمسني 
 اجلليلني الدالني على علو ذاته وعظمته يف نفسه وقال يف سورة طه
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وقد اختلف يف تفسري الضمري يف به [ 774طه]{ ْلماً يـَْعَلُم َما بـَنْيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوال حيُِيطُوَن ِبِه عِ }

فقيل هو هللا سببانه أي وال حييطون ابهلل علما وقيل هو ما بني أيديهم وما خلفهم فعلى األول يرجع 
إىل العامل وعلى الثاين يرجع إىل املعلوم وهذا القول يستلزم األول من غري عكس ألهنم إذا مل حييطوا 

َوال حيُِيطُوَن }قة هبم فأن ال حييطوا علما به سببانه أوىل وكذلك الضمري يف قوله ببعض معلوماته املتعل
{ َما بـَنْيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهمْ }جيوز أن يرجع إىل هللا وجيوز أن يرجع إىل [ 555البقرة]{ ِبَشْيٍء ِمْن ِعْلِمهِ 

ملصدر مضافا إىل الفاعل وعلى أي وال حييطون بشيء من علم ذلك إال مبا شاء فعلى األول يكون ا
إمنا يراد به اتصافه ابلعلم والقدرة { اْلَعِليُّ اْلَعِظيمُ }الثاين يكون مضافا إىل املفعول واملقصود أنه لو كان 

وامللك وتوابع ذلك كان تكريرا بل دون التكرير فإن ذكر ذلك مفصال أبلغ من الداللة عليه مبا ال يفهم 



إن علوه وعظمته جمرد كونه أعظم من خملوقاته وأفضل منها فهذا هضم عظيم إال بكلفة وكذلك إذا قيل 
هلاتني الصفتني العظيمتني وهذا ال يليق وال حيسن أن يذكر وخيرب به عنه إال يف معرض الرد ملن سوى بينه 

ٌر َأمَّا ُقِل احْلَْمُد ّلِِلَِّ َوَسالٌم َعَلى ِعَباِدِه الَِّذي}وبني غريه يف العبادة والتأله كقوله  ُ َخيـْ َن اْصطََفى لّلِلَّ
 [ .51النمل]{ ُيْشرُِكونَ 

(0/7115) 

 
 

ُ اْلَواِحُد اْلَقهَّارُ }وقول يوسف الصديق  ٌر َأِم اّلِلَّ وقوله تعاىل عن [ 11يوسف]{ أََأْراَبٌب ُمتَـَفر ُِقوَن َخيـْ
ٌر ِإ اَّ لَمنَّا ِبَرب َِنا لِيَـْغِفَر لََنا َخطَ }السبرة إهنم قالوا لفرعون  ُ َخيـْ ااَي َا َوَما َأْكَرْهتَـَنا َعَلْيِه ِمَن السِ ْبِر َواّلِلَّ

 [ .11طه]{ َوأَبـَْقى
يذكر أنه مالك الكائنات , فهذا السياق يقال يف مثله إن هللا خري مما سواه من اآلهلة الباطلة وأما بعد أ 

م هللا وإمنا يليق هذا ويقال مع ذلك هو أفضل من خملوقاته وأعظم من مصنوعاته فهذا ينزه عنه كال
هبؤالء الذين جيعلون له مثل السوء يف كالمه وجيعلون ظاهره كفرا اترة وضاللة اترة وتشبيها وجتسيما اترة 
وخمالفا لصريح العقل اترة وحيرفونه ابلتبريفات الباطلة ويقولون فيه ماال يرضى أحدهم أن يقال مثله يف 

لوا له سببانه مثل السوء إبنكارهم صفات كماله وحقائق كالمه فيجعلون لكالمه مثل السوء كما جع
أمسائه احلسىن ولو أتول أحد كالمهم أو كالم من يعظمونه على ما يتأولون عليه كالم هللا ورسوله لقامت 
قيامة أحدهم وإذا حقق األمر عليهم تبني أن ما يتأولون عليه كالم هللا ورسوله من التأويالت الفاسدة ال 

 م لحاد فضالء بين لدم عليها وهلذايليق محل كال
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سقطت حرمة اإلميان والقرلن والرسول من قلوهبم وهلذا يصرحون أبن القرلن والسنة ال تفيدان علما وال 
 يقينا يف هذا الباب ويقولون إن الطريقة الربهانية ليست يف القرلن وإهنا يف منطق اليو ان يوضبه

أن العظيم يوصف به األعيان والكالم والصفات واملعاين أما األعيان : املائة الوجه التاسع والثمانون بعد
وأما املعاين [ 51النمل]{ َوهَلَا َعْرٌش َعِظيمٌ }وقوله [ 6املؤمنون]{ َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ }فكقوله تعاىل 
[ 76النور]{ َهَذا بـُْهَتاٌن َعِظيمٌ  ُسْبَباَنكَ }وقوله [ 0القلم]{ َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيمٍ }فكقوله تعاىل 

فيوصف ابلذوات وصفاهتا وأفعاهلا وكل موصوف فصفته حبسبه فعظم الذات شيء وعظم صفاهتا شيء 



وعظم القول شيء وعظم الفعل شيء والرب تعاىل له العظمة بكل اعتبار وكل وجه بذاته واملعطلة تنكر 
 ون عظمة الذات كما يقولون مثل ذلك يف العلو أنه علوعظمة ذاته وال يثبتون إال عظمة معنوية ال يثبت
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معنوي ال أن ذاته عالية على كل املخلوقات فليس عندهم عليا وال عظيما إال ابعتبار معنوي فقط كعلو 
قيمة اجلوهر على قيمة اخلزف وأهل السنة أثبتوا له العلو والعظمةة بكل اعتبار ومثل هذا وصفه 

كبري املتعايل فالكبري يوصف به الذات وصفاهتا القائمة هبا فيقال هذا أكرب من هذا حسا سببانه أبنه ال
أسرعكن : "لنسائه: ومعىن وسنا وكذلك الطول يقال هو أطول يدا منه صورة ومعىن كما قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص

ات وكانت أطوهلن يدا فكلهن ميددن أيديهن أيهن أطول وكانت زينب أوهلن مو " حلاقا يب أطولكن يدا
َوزَاَدُه َبْسطًَة يف اْلِعْلِم }: ابخلري والصدقة وكذلك السعة والبسطة تكون يف الذوات واملعاين كما قال تعاىل

 فكرب قدره يف ابطنه ابلعلم ويف ظاهره ابشتداد اجلسم[ 501البقرة]{ َواجلِْْسمِ 
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من أن يكمل معناه وفكره دون ذاته وصورته وهذا فكمل ظاهره وابطنه ومعناه وصورته وهذا أكمل 
شأنه سببانه فيما يريد تكميله من خلقه فإنه يكمله ذاات ومعىن ظاهرا وابطنا كما قال تعاىل يف أهل 

فكمل ظواهرهم ابلنضرة وبواطنهم ابملسرة وقال تعاىل [ 77اإلنسان]{ َوَلقَّاُهْم َنْضَرًة َوُسُروراً }اجلنة 
فهذا زينة ظواهرهم وهذا زينة [ 57اإلنسان]{ َر ِمْن ِفضٍَّة َوَسَقاُهْم رَبُـُّهْم َشَراابً َطُهوراً َوُحلُّوا َأَساوِ }

َا  َاِظَرةٌ }بواطنهم وقال  فكمل ظواهرهم ابلنضرة [ 55-51القيامة]{ ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ  َاِضَرٌة ِإىَل َرهبِ 
َزْلَنا َعَلْيُكْم لَِباساً يـَُواِري َسْولِتُكْم َورِيشاً َولَِباُس  اَي َبيِن لَدَم َقدْ }وبواطنهم ابلنظر إليه وقال تعاىل  أَنـْ

رٌ  وأنعم على عباده بزينتني ولباسني زينة جتمل ظواهرهم وزينة من [ 56األعراف]{ التـَّْقَوى َذِلَك َخيـْ
 التقوى جتمل بواطنهم وقال تعاىل

(0/7116) 

 
 



َراٌت ِحَسانٌ } املفسرون خريات األخالق حسان الوجوه وقد روي هذا قال [ 14الرمحن]{ ِفيِهنَّ َخيـْ
ِإ اَّ زَيَـّنَّا السََّماَء }التفسري مسندا إىل النيب يف حديث أم سلمة وهو يف معجم الطرباين وغريه وقال تعاىل 

َيا ِبزِيَنٍة اْلَكَواِكِب َوِحْفظاً ِمْن ُكلِ  َشْيطَاٍن َماِردٍ  نـْ زينة لظاهرها  فجعل املصابيح[ 6,  1الصافات]{ الدُّ
َعلََّمُه َشِديُد اْلُقَوى ُذو ِمرٍَّة }ولباطنها ابحلراسة من الشياطني فهي زينة الظاهر والباطن وقال تعاىل 

وهو جربيل عليه الصالة والسالم واملرة املنظر البهي اجلميل فأعطاه كمال [ 5,  6النجم]{ فَاْستَـَوى
الكماالن مها اللذان أرهتما امرأة العزيز النسوة الاليت ملنها القوة يف ابطنه وعمال املنظر يف ظاهره وهذان 

 .يف حمبة يوسف فإهنا أجلستهن يف البيت
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َنُه َأْكبَـْرنَُه َوَقطَّْعَن أَْيِديـَُهنَّ َوقـُْلَن َحاَش ّلِِلَِّ َما َهَذا َبشَ } َمَلٌك   راً ِإْن َهَذا ِإالَّ َوقَاَلِت اْخُرْج َعَلْيِهنَّ فـََلمَّا رَأَيـْ

قَاَلْت َفَذِلُكنَّ الَِّذي ُلْمتـُنَّيِن ِفيِه َوَلَقْد رَاَوْدتُُه }. فأخربهتن أن ابطنه أحسن وأعمل[ 17يوسف]{ َكِرميٌ 
فأرهتن عماله الظاهر وأخربهتن جبماله الباطن واملقصود أن أهل [ 15يوسف]{ َعْن نـَْفِسِه فَاْستَـْعَصمَ 

يت واملعنوي والعظمة الذاتية واملعنوية واجلمال واجلالل الذايت السنة يثبتون هلل سببانه العلو الذا
واملعنوي ومن هذا قول املسلمني هللا أكرب فإنه افعل تفضيل يقتضي كونه أكرب من كل شيء جبميع 

االعتبارات وهبذا فسره النيب يف احلديث الذي رواه أمحد والرتمذي وابن حبان يف صبيبه من حديث 
 اي عدي ما يفرك: "إسالمه حيث قال له النيب ملسو هيلع هللا ىلص عدي بن حامت يف قصة
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اي عدي ما يفرك أيفرك أن يقال هللا : "مث قال" أيضرك أن يقال ال إله إال هللا فهل تعلم من إله سوى هللا
اللة فهو فاهلل سببانه أكرب من كل شيء ذاات وقدرا ومعىن وعزة وج" أكرب فهل تعلم شيئا أكرب من هللا

أكرب من كل شيء يف ذاته وصفاته وأفعاله كما هو فوق كل شيء وعال على كل شيء وأعظم من كل 
 .شيء وأجل من كل شيء يف ذاته وصفاته وأفعاله يوضبه

إن تعطيل ذاته املقدسة عن وصفها بذلك وجعل ذلك جمرد أمر معنوي : الوجه التسعون بعد املائة
 سيما عند اجلهمية النفاة لصفاته وأفعاله فإنه عندهم ال تقوم به يقتضي سلب ذلك عنه ابلكلية وال

صفة ثبوتية يستبق هبا أن يكون أعظم من غريه وأكرب منه وفوقه وأعلى منه فإهنم ال جيعلون ذلك عائدا 



إىل ذاته ألنه يلزم منه عندهم التجسيم فليست ذاته عندهم موصوفة بكرب وال عظمة وال علو وال فوقية 
ه عندهم صفة ثبوتية تكون عظمته وفوقيته وعلوه ألجلها فإن إثبات الصفات عندهم يستلزم وليس ل

الرتكيب وال له فعل يقوم به يكون به أعظم وأكرب من غريه فإن ذلك يستلزم عندهم حلول احلوادث 
نفي وقيامها به فال حقيقة عندهم لكونه أكرب وأعظم وأجل من غريه إال ما يرجع إىل جمرد السلب وال

 والعدم مثل كونه ال داخل العامل وال خارجه وال حتله احلوادث
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وال يفعل حلكمة وال مصلبة وال له وجه وال يدان وال ينزل كل ليلة إىل مساء الدنيا وال هو مستو على 
يف الدنيا عرشه وال َييت يوم القيامة لفصل القضاء وال يراه املؤمنون يف اجلنة وال يكلمهم وال كلم موسى 

وال أحدا من اخللق وال يشار إليه ابألصابع وال يرفع إليه الكلم الطيب وال تعرج املالئكة والروح إليه 
وال عرج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إليه وال د ا منه حىت كان قاب قوسني أو أدىن وحنو ذلك من النفي والسلب 

ب فيومهون السامع أن إثبات ذلك تشبيه وجتسيم مث الذي يفرون عنه بنفي التشبيه والتجسيم والرتكي
ينفونه عنه وحقيقة ذلك نفي ذاته وصفاته وأفعاله فهذا حقيقة كونه أكرب من كل شيء وأعظم منه وفوقه 
وعاليا عليه عندهم وحقيقة ذلك نفي هذا عنه وجعل كل شيء أكرب منه ألن ما ال ذات له وال صفة وال 

نه فالقوم كربوه وعظموه ونزهوه يف احلقيقة عن وجوده فضال عن فعل فكل ذات هلا صفة أكرب م
 صفات كماله وأفعاله يوضبه

وهو أنه قد علم ابالضطرار أن هللا سببانه له ذات خمصوصة يقال : الوجه احلادي والتسعون بعد املائة
 ذات هللا كما قال خبيب
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 لو ممزعيبارك على أوصال ش... وذلك يف ذات اإلله وإن يشأ 
ولفظ ذات يف األصل أتنيث ذو أي ذات كذا وذو كذا والذي يضاف إليه ذو نوعان وصف ويضاف 

ِة اْلَمِتنيُ }إليه إضافة املوصوف إىل صفته كقوله تعاىل  وقوله [ 51الذارايت]{ ِإنَّ اّلِلََّ ُهَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَّ
َ َلُذو َفْضٍل َعَلى النَّاسِ } فالفضل وصفه وفعله وكان النيب يقول يف ركوعه وسجوده [ 64يونس]{ ِإنَّ اّلِلَّ

 والثاين إضافته إىل خملوق منفصل كقوله تعاىل. سببان ذي اجلربوت وامللكوت والكربايء والعظمة



(0/7117) 

 
 
ييدها فإذا أطلقوا لفظ الذات من غري تق[ 70,  75الربوج]{ َوُهَو اْلَغُفوُر اْلَوُدوُد ُذو اْلَعْرِش اْلَمِجيدُ }

إبضافة معني دلت على ماهية هلا صفات تقوم هبا فكأهنم قالوا صاحبة الصفات املخصوصة القائمة 
بتلك املاهية فدلوا بلفظ الذات على احلقيقة وصفاهتا القائمة هبا وحمال أن يصح وجود ذات ال صفات 

سائر املمتنعات فالذات  هلا وال قدر وإن فرضها الذهن فرضا ال وجود ملتعلقه يف اخلارج إال كما يفرض
وقال . هي قابلة للصفات واملوصوفة ابلصفات القائمة هبا ومنه ذات الصدور أي ما فيها من خري وشر

َوتـََودُّوَن َأنَّ }ابن األنباري معناه عليم حبقيقة القلوب من املضمرات فتأنيث ذات هلذا املعىن كما قال 
َر َذاِت الشَّوَْكِة َتُكوُن َلُكمْ   فأنث ملعىن الطائفة كما يقال لقيته ذات يوم ألن[ 1األنفال]{ َغيـْ
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 .قصدهم لقيته مرة يف يوم
 وقال الواحدي ذات الصدور حيتمل معنيني

أحدمها أن يكون نفس الصدور ألن ذات الشيء نفسه وعينه يقال فهمت ذات كالمك كما يقال 
 .فهمت كالمك

 .قال تطوف بذات البيت واحلر طاهر
 .وفيه معىن التأكيد فيكون املعىن وهللا عليم ابلصدور وقال

والثاين أن ذات الصدور األشياء اليت يف الصدور وهي األسرار والضمائر وهي ذات الصدور ألهنا فيها 
حتلها وتصاحبها وصاحب الشيء ذوه وصاحبته ذاته قلت أكثر استعماهلم ذات الشيء مبعىن السبيل 

َأْن تـَُقوَل نـَْفٌس اَي َحْسَرَتى }بيب وذلك يف ذات اإلله وكذلك اجلنب كقوله والطريق املوصلةإليه كقول خ
فليست الذات واجلنب هنا هي نفس احلقيقة ومنه قوله [ 56الزمر]{ َعَلى َما فـَرَّْطُت يف َجْنِب اّلِلَِّ 

 ".يت يف هللا وما يؤذي أحدولقد أوذ: "وقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص[ 74العنكبوت]{ فَِإَذا ُأوِذَي يف اّلِلَِّ }
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ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت }وأما استعماهلم ذات الشيء مبعىن عينه ونفسه فال يكاد يظفر به وكذلك قوله 
ليس املراد به عليما مبجرد الصدور فإن هذا ليس فيه كبري أمر وهو مبنزلة أن يقال عليم { الصُُّدورِ 

ل وإمنا املراد به عليم مبا تضمره الصدور من خري وشر أي ابألسرار ابلرؤوس والظهور واأليدي واألرج
 .اليت يف الصدور وصاحبة الصدور فأضافها إليها بلفظ يعم عميع ما يف الصدور من خري وشر

وأما استعمال لفظ ذات يف حقيقة الشيء اخلارجية فأظنه استعماال مولدا وهو من العربية املولدة ال 
ا ولدوا هذا االستعمال أدخلوا عليها األلف والالم وهو من العربية املولدة أيضا فقالوا العربية العرابء ومل

الذات والعرب ال تستعملها إال مضافة وقد تنازع فيها أهل العربية فكثري منهم يغلط أصباب هذا 
ه من االستعمال ويقول هو خالف لغة العرب وبعضهم جيعله قياس اللغة وإن مل ينطقوا به والصواب أن

 .العربية املولدة كما قالوا الكل والبعض والكافة والعرب ال تستعملها إال مضافة
 وقريب من هذا لفظ املاهية والكمية والكيفية واآلنية
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وحنوها فإن العرب مل تنطق هبا فهي عربية مولدة ويشبه هذا قوهلم الدمعزة والطلبقة لقوهلم دام عزك 
طق به العرب وإن نطقت بنظريه كالبسملة واحلوقلة واحليعلة وملا استعملوا الذات وطال بقاؤك وهذا مل ين

مبعىن النفس قالوا جاء بذاته ومنه قول أهل السنة استوى على عرشه بذاته أي ذاته فوق العرش عالية 
عليه وقد غلط بعضهم من قال جاء بذاته وجاء بنفسه وقال الصواب جاء زيد ذاته ونفسه و ازعهم يف 
ذلك لخرون وجوزوا هذا االستعمال واملقصود أن إثبات الذات ونفي قدرها وصفاهتا عمع بني النقيضني 

فإنه إثبات للشيء ونفي ملا يستلزم نفيه فإن أبني لوازم الذات متييزها حبقيقتها وماهيتها عن غريها 
ا نفسه فقد جبد ذاته ومباينتها له ولو ابلتعيني فمن أنكر مباينة الرب خللقه وصفاته اليت وصف هب

 .وأنكرها وإن أقر هبا لفظا
إن كل من عارض الوحي ابلرأي والعقل فهو من خصماء هللا ألنه قد : الوجه الثاين والتسعون بعد املائة

خاصم هللا يف الوحي الذي أنزله على رسوله واحت  على بطالنه ويكفي العبد خذال ا وجهال وعمى أن 
وهلذا أخرب تعاىل عن هؤالء املعارضني للكتاب بعقوهلم بذلك قال تعاىل يكون خصم ربه تبارك وتعاىل 

ْنَساُن َأ اَّ َخَلْقَناُه ِمْن ُنْطَفٍة فَِإَذا ُهَو َخِصيٌم ُمِبنيٌ }  [ .11يس]{ َأَومَلْ يـََر اأْلِ
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َي َخْلَقُه قَاَل َمْن حُيِْيي َوَضَرَب لََنا َمَثالً َوَنسِ }مث ذكر سببانه خماصمته لربه فيما ضربه من املثل قال 
ويف الصبيح قال كان املشركون خياصمون رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف القدر [ 11يس]{ اْلِعظَاَم َوِهَي رَِميمٌ 

,  01القمر]{ رٍ يـَْوَم ُيْسَبُبوَن يف النَّاِر َعَلى ُوُجوِهِهْم ُذوُقوا َمسَّ َسَقَر ِإ اَّ ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقدَ }فنزلت 
فهؤالء إمنا كانت خصومتهم خصومة معارضة للوحي بعقوهلم ولرائهم كخصومة من خاصم يف [ 01

املعاد وكذلك جمادلتهم يف هللا ولايته كذا كانت جدال معارضة للوحي ابلرأي والعقل فهؤالء خصماء هللا 
ب هبم إىل النار فخصماء هللا حقيقة حقيقة ويف االثر ينادي مناد يوم القيامة أال ليقم خصماء هللا فيذه

هم املعارضون لكتابه وما بعث به رسله بعقوهلم ولرائهم وإن مل يكن هؤالء خصماء هللا فمن هم 
خصماؤه غريهم وقد حكم هللا سببانه بني خصمائه وبني من خاصمهم فيه أحسن احلكومة وأعدهلا 

 :السماوات واألرض فقال تعاىلوهي حكومة حيمده عليها الفريقان كما حيمده عليها أهل 
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وِسِهُم َهَذاِن َخْصَماِن اْخَتَصُموا يف َرهبِ ِْم فَالَِّذيَن َكَفُروا ُقطِ َعْت هَلُْم ثَِياٌب ِمْن  َاٍر ُيَصبُّ ِمْن فـَْوِق ُرؤُ }

َها ِمْن َغمٍ  ُأِعيُدوا احْلَِميُم ُيْصَهُر ِبِه َما يف بُطُوهِنِْم َواجْلُُلوُد َوهَلُْم َمَقاِمُع ِمْن حَ  ِديٍد ُكلََّما َأرَاُدوا َأْن خَيُْرُجوا ِمنـْ
َ }مث حكم خلصومهم الذين خاصموا به وله فقال [ 71,  55احل ]{ ِفيَها َوُذوُقوا َعَذاَب احْلَرِيقِ  ِإنَّ اّلِلَّ

َهاُر حُيَلَّْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمْن َذَهٍب يُْدِخُل الَِّذيَن لَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َجنَّاٍت جَتِْري ِمْن حَتْتِ  َها اأْلَنـْ
وال  51,  50احل ]{ َوُلْؤُلؤاً َولَِباُسُهْم ِفيَها َحرِيٌر َوُهُدوا ِإىَل الطَّيِ ِب ِمَن اْلَقْوِل َوُهُدوا ِإىَل ِصَراِط احْلَِميدِ 

نفيه عنه عليه كمن خاصم كتاب هللا يستوي من خاصم بكتاب هللا وحاكم إليه وعول فيما يثبته هلل وي
وحاكم إىل منطق يو ان وكالم أرسطو وابن سينا واجلهم بن صفوان وشيعتهم وعول فيما يثبته وينفيه 
على أقواهلم ولرائهم وكان النيب يقول يف استفتاح صالة الليل اللهم لك أسلمت وبك لمنت وعليك 

 توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فالرسل
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إمنا خاصموا قومهم ابلوحي وإليه حاكموهم به كانت هلم عليهم احلجة البالغة وكيف يعارض من يقول 
قال يل ريب كذا وكذا بقول من يقول قال يل عقلي أو قليب أو قال فالن فهذا هو املخصوم الداحضة 



وبة والتهديد والوعيد أو ابلرغبة حجته يف الدنيا واآلخرة الذي ال ميكنه تنفيذ ضالله وابطله إال ابلعق
العاجلة يف الدنيا وزخرفها كما فعل املنافقون بنو عبيد حني أظهروا دعوهتم فإهنم استولوا على النفوس 

الصغرية اجلاهلة املبطلةابلرغبة والرهبة العاجلة من نوع شبهة وإذا انضاف اهلوى إىل الشبهة ترحل العقل 
والنفس موكلة حبب العاجل بدون شبهة تدعوها إليه فكيف إذا قويت واإلميان ومتكن اهلوى والشيطان 

الشبهة وأظلم ليلها وغابت مشس اهلدى واإلميان وحيل بني القلوب وبني حقائق القرلن بتلك الطواغيت 
 .اليت عزلوه هبا عن إفادة اإليقان يوضبه
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طلة إذا غلبوا مع أهل اإلثبات وقامت حجتهم إن هؤالء النفاة املع: الوجه الثالث والتسعون بعد املائة
عليهم عدلوا إىل عقوبتهم وإلزامهم ابألخذ أبقواهلم ومذاهبهم ابلضرب واحلبس والقتل واترة َيخذوهنم 
ابلرغبة يف الدنيا ومناصبها وزينتها فال تقبل أقواهلم إال برغبة أو رهبة والناس إال القليل منهم عبيد رغبة 

يقة أخذ إمام املعطلة فرعون قومه حني قال للسبرة ملا ظهرت حجة موسى عليه أو رهبة وهبذه الطر 
َفألَُقطِ َعنَّ أَْيِدَيُكْم }وصبت دعوته وصبت نبوته وألقى السبرة ساجدين إميا ا ابهلل وتصديقا برسوله 

اإلميان من قلوهبم علموا أن  وملا متكن[ 17طه]{ َوَأْرُجَلُكْم ِمْن ِخالٍف َوأُلَصلِ بَـنَُّكْم يف ُجُذوِع النَّْخلِ 
عقوبة الدنيا أسهل من عقوبة اآلخرة وأقل بقاء وأن ما حيصل هلم يف اآلخرة من ثواب اإلميان أعظم 

 .وأنفع وأكثر بقاء
فهذه العقول اليت قدموا هبا خري اآلخرة على خري الدنيا وعقوبة الدنيا وأملها املنقضي على عقوبة اآلخرة 

قول اليت أثبتوا هبا صانع العامل وصفاته وعلوه على عرشه وتكليمه ملوسى وغضبه وأملها الدائم هي الع
 ورضاه وحمبته ورمحته ومسعه وبصره وجميئه وإتيانه وأفعاله وأما إمام املعطلة النفاة
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ذهب وقومه فإهنم ابلعقول اليت قدموا هبا عاجل الدنيا وزينتها وزخرفها على لجل اآلخرة وابعوا هبا ال
الباقي ابخلزف الفاين ولثروا هبا خسران الدنيا واآلخرة على العبودية واالنقياد ملوسى واإلميان ابهلل وحده 
هي العقول اليت نفوا هبا مباينة هللا خللقه واستوائه على عرشه وتكليمه ملوسى ونفوا هبا صفات كماله من 

َما َعِلْمُت َلُكْم }هم وإمامهم نفس الذات فقال السمع والبصر والقدرة واحلياة واإلرادة بل نفى هبا شيخ



فهذه العقول اليت دلتهم يف النفي والتعطيل هي تلك العقول اليت لثروا [ 11القصص]{ ِمْن ِإَلٍه َغرْيِي
هبا الدنيا على اآلخرة ففاتتهم الدنيا واآلخرة بل لثروا هبا العقوبة العاجلة وأسباهبا على العافية والنعمة 

يتخري بعد ذلك تقدمي ما حكمت به هذه العقول السخيفة من التعطيل والنفي على ما فمن الذي 
 .جاءت به الرسل من اإلثبات املفصل

واملقصود أن هؤالء إمنا َيخذون الناس ابلرغبة والرهبة ال ابحلجة والبيان وهلذا ملا علم إمامهم فرعون أنه 
لَِئِن اختََّْذَت ِإهَلاً َغرْيِي أَلْجَعَلنََّك ِمَن }ل ال يقاوم هبا موسى عدل معه إىل الوعيد ابلسجن فقا

 [ .51الشعراء]{ اْلَمْسُجوِننيَ 
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وكذلك فعل أصباب األخدود مع املؤمنني وكان ذنبهم عند رهبم أن لمنوا ابهلل وصفاته ورسله وكتبه 
ائه يف أمته أهل السنة واحلديث والنقل من ولقائه وكذلك فعلت اجلهمية أبولياء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وخلف

الضرب واحلبس ما فعلوه أبمحد بن حنبل وأمثاله وكان ذنبهم عند رهبم أن أثبتوا هلل صفات كماله 
ونعوت جالله ووصفوه مبا وصف به نفسه ومبا وصفه رسوله من غري جتاوز وال تقصري وملا مل يقم هلم 

أن تقوم حجة صبيبة على نقيض ما أخربت به الرسل عن هللا عليهم حجة نقلية وال عقلية ويف احملال 
عدلوا معهم إىل العقوبة وتوصلوا ابلتدليس والتلبيس على أولياء األمر واجلهال فأوقعوا يف نفوسهم أن 

 ِإالَّ َأْن يُِتمَّ نُورَُه َوَيَْىَب اّلِلَُّ }[ 60املائدة]{ ُكلََّما َأْوَقُدوا  َاراً لِْلَبْرِب َأْطَفَأَها اّلِلَُّ }هؤالء مشبهة جمسمة و 
 [15التوبة]{ َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ 

إن هؤالء املعارضني للوحي آبرائهم وعقوهلم يف األصل صنفان صنف : الوجه الرابع والتسعون بعد املائة
 مباينون للرسل حمادون هلم مكذبون هلم يف أصل الرسالة كالفالسفة الصابئني واجملوس وعباد األواثن

والسبرة وأتباعهم وصنف منتسبون إىل الرسل يف األصل غري مكذبني هلم يف أصل الرسالة وهم اجلهمية 
 واملعطلةهلم يف أصل الرسالة وهم اجلهمية واملعطلة
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ومن سلك سبيلهم ووافقهم على بعض ابطلهم وخالفهم يف بعضه وقد تقدم أن الصنف األول 
ا وافقوهم فيه من التعطيل وجيروهنم به إىل موافقتهم يف القدر الذي يستطيلون على الصنف الثاين مب



خالفوهم فيه واجلهمية املغل يستطيلون على اجلهمية املخانيث مبا وافقوهم فيه من النفي وجيروهنم به إىل 
موافقتهم يف القدر الذي خالفوهم فيه وهؤالء املخانيث يستطيلون على أهل السنة واحلديث أيضا 

الذي وافقوهم فيه ويدعوهنم به إىل موافقتهم يف الباقي فلم يستطل املبطل على احملق من حيث  ابلقدر
خالفه وإمنا استطال عليه من حيث وافقه فما أصيب احملق إال بطاعته للمبطل يف بعض أمره وأصول 

أمرهم كان هؤالء يكرهون ما أنزل هللا مما هو خبالف عقوهلم ولرائهم وقواعدهم فمن أطاعهم يف بعض 
ِإنَّ الَِّذيَن اْرَتدُّوا َعَلى َأْداَبرِِهْم ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـنيََّ هَلُُم اهْلَُدى الشَّْيطَاُن }من الذين قال هللا عز وجل فيهم 

ُ َسُنِطيُعُكْم  ُ يـَْعَلُم َسوََّل هَلُْم َوَأْمَلى هَلُْم َذِلَك أِبَنَـُّهْم قَاُلوا لِلَِّذيَن َكرُِهوا َما نـَزََّل اّلِلَّ يف بـَْعِض اأْلَْمِر َواّلِلَّ
وهلذا جتد هؤالء املبطلني إمنا يصولون على من وافقهم يف بعض ابطلهم [ 55,  56دمحم]{ ِإْسَرارَُهمْ 

فيعلقون له برها ا يطالبونه وأما أتباع الرسل املصدقون هلم يف كل ما جاءوا به املثبتون حلقائقه لست 
 مع اعتقادهم فيها التخييلأعين املقرين مبجرد ألفاظه 
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والتبريف والتأويل أو التجهيل فليس للمبطلني عليهم سبيل البتة لكن ابالفرتاء والتلبيس والكذب 
واأللقاب الذين هم أحق هبا وأهلها دوهنم وما رتبوا على ذلك من األذى الذي يبلغونه منهم وذلك مما 

أوذي يف هللا هو وأصبابه وقال له ورقة بن نوفل مل َيت أحد حيقق مرياثهم من إمامهم ومتبوعهم الذي 
مبثل ما جئت به إال عودي فكل من دعا إىل نفس ما جاء به الرسول فهو من أتباعه فال بد أن يناله من 
األذى من أتباع الشيطان حبسب حاله وحاهلم وهللا املستعان واملقصود أن املبطلني ال سبيل هلم على 

ُ لِْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َسِبيالً }بتة قال تعاىل أتباع الرسول ال قيل ابحلجة [ 707السناء]{ َوَلْن جَيَْعَل اّلِلَّ
والربهان فإن حجتهم داحضة عند رهبم وقيل هذا يف اآلخرة وأما يف الدنيا فقد يتسلطون عليهم ابلضرر 

صروا عليهم يف وقت فإن الدائرة تكون هلم واألذى وقيل ال جيعل هلم عليهم سبيال مستقرة بل وإن ن
عليهم ويستقر النصر ألتباع الرسول وقيل بل اآلية على ظاهرها وعمومها وال إشكال فيها حبمد هللا فإن 

 هللا
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سببانه ضمن أن ال جيعل للكافرين على املؤمنني سبيال فبيث كانت هلم سبيل ما عليهم فهم الذين 
ما أقروا به أو ارتكاب بعض ما هنوا عنه فهم جعلوا هلم السبيل عليهم  جعلوها بتسببهم ترك بعض

خبروجهم عن طاعة هللا ورسوله يف ما أوجب تسلط عدوهم عليهم من هذه الثغرة اليت أخلوها كما أخلى 
إليهم  الصبابة يوم أحد الثغرة اليت أمرهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بلزومها وحفظها فوجد العدو منها طريقا

َها قـُْلُتْم َأىنَّ َهَذا ُقْل ُهَو ِمْن ِعْنِد }فدخلوا منها قال تعاىل  ُتْم ِمثْـَليـْ َأَوَلمَّا َأَصابـَْتُكْم ُمِصيَبٌة َقْد َأَصبـْ
َ َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقِديرٌ  ُفِسُكْم ِإنَّ اّلِلَّ فذكر السبب الذي أصيبوا به وذكر القدرة [ 765لل عمران]{ أَنـْ

اجلزاء فذكر عدله فيهم مبا ارتكبوه من السبب وقدرته عليهم مبا  اهلم به من املكروه  اليت هي مناط
ويف احلديث [ 14الشورى]{ َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة فَِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكْم َويـَْعُفو َعْن َكِثريٍ }وقال تعاىل 

وفيكم إايها فمن وجد خريا فليبمد هللا اي عبادي إمنا هي أعمالكم أحصيها لكم مث أ"الصبيح اإلهلي 
 ".ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه
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إنه كيف يكون النفاة املعطلة من اجلهمية ومن تبعهم أوىل ابلصواب : الوجه اخلامس والتسعون بعد املائة
ضه من عميع أقطار األرض واحلق يف معرفة هللا وأمسائه وصفاته وما جيب له وميتنع عليه وشهداء هللا يف أر 

يشهدون عليهم ابلضاللة واحلرية والكذب على هللا ورسوله وكتابه ويرموهنم ابلعظائم ويشهدون عليهم 
أنتم شهداء هللا يف األرض فمن أثنيتم عليه : "ابلكفر واإلحلاد يف أمساء هللا وصفاته وقد قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص

فكيف إذا كان الشهداء على هؤالء قد شهد " م عليه بشر وجبت له النارخبري وجبت له اجلنة ومن أثنيت
هلم أبهنم أولو العلم وعدهلم من جعله هللا شهيدا عليهم وهو رسوله كما قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص معدال هلؤالء 

ويل حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه حتريف الغالني وانتبال املبطلني وأت: "الشهود
فامسع اآلن بعض شهادات هؤالء العدول على أهل النفي والتعطيل قال إمام أهل السنة " اجلاهلني

 واحلديث دمحم بن إمساعيل البخاري يف كتاب خلق األفعال حدثنا
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أبو نعيم سليمان الفارسي مسعت سفيان الثوري قال قال يل محاد بن أيب سليمان أبلغ أاب فالن املشرك 
 بريء من دينه وكان يقول إن القرلن خملوق وذكر عن خالد بن عبد هللا القسري أنه خطبهم بواسط أين



يف يوم أضبى وقال ارجعوا فضبوا تقبل هللا ضباايكم فإين مضح ابجلعد بن درهم فإنه زعم أن هللا مل 
ا مث نزل فذحبه أخرب ا دمحم يكلم موسى تكليما ومل يتخذ إبراهيم خليال تعاىل هللا عما يقول اجلعد علوا كبري 

بن عبد هللا أبو جعفر البغدادي قال مسعت أاب زكراي حيىي بن يوسف قال كنت عند عبد هللا بن إدريس 
فجاء رجل فقال اي أاب دمحم ما تقول يف قوم يقولون القرلن خملوق قال أمن اليهود قال ال قال أفمن 

ن قال من أهل التوحيد قال ليس هؤالء من أهل النصارى قال ال قال أفمن اجملوس قال ال قال فمم
ِبْسِم اّلِلَِّ }التوحيد هؤالء الز ادقة من زعم أن القرلن خملوق فقد زعم أن هللا خملوق يقول هللا عز وجل 

فاهلل ال يكون خملوقا والرمحن ال يكون خملوقا والرحيم ال يكون خملوقا فهذا أصل { الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ 
 ل هذا فعليه لعنة هللاالزندقة من قا
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ال جتالسوهم وال تناكبوهم قال البخاري وقال وهب بن جرير اجلهمية ز ادقة إمنا يريدون أنه ليس على 
العرش استوى قال البخاري وحلف يزيد بن هارون ابهلل الذي ال إله إال هو من قال القرلن خملوق 

 بكر بن عياش إن قوما ببغداد يقولون إنه خملوق فقال زنديق يستتاب فإن اتب وإال قتل قال وقيل أليب
ويلك من قال هذا على من قال إن القرلن خملوق لعنة هللا وهو كافر زنديق ال جتالسوهم قال وقال 

الثوري من قال القرلن خملوق فهو كافر وقال محاد بن زيد القرلن كالم هللا نزل به جربيل ما حياولون إال 
ُ ال ِإَلَه ِإالَّ َأ َا }له قال وقال ابن مقاتل مسعت ابن املبارك يقول من قال أن ليس يف السماء إ ِإنَّيِن َأ َا اّلِلَّ

 خملوق فقد كفر وال ينبغي ملخلوق أن يقول ذلك وقال ابن املبارك{ فَاْعُبْدين 
 قوال يضارع أهل الشرك أحيا ا... وال أقول بقول اجلهم إن له 
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 رب العباد وويل األمر شيطا ا... ن بريته وال أقول ختلى ع
 فرعون موسى وال فرعون هاما ا... ما قال فرعون هذا يف جتربه 

 ومن شعره أيضا فيه ومل يذكره البخاري
 إىل النار واشتق امسه من جهنم... عجبت لشيطان دعى الناس جهرة 

رض هاهنا بل على العرش استوى قال البخاري قال ابن املبارك ال نقول كما قالت اجلهمية أنه يف األ



وقيل له كيف نعرف ربنا قال فوق مساواته على عرشه وقال رجل لرجل منهم أبطنك خال منه فبهت 
خملوق فهو كافر وإ ا لنبكي كالم اليهود والنصارى وال نستطيع { ال ِإَلَه ِإالَّ َأ اَ }اآلخر وقال من قال 

 رأن حنكي كالم اجلهمية قال وقال سعيد بن عام
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للجهمية أشر قوال من اليهود والنصارى قد أعمعت اليهود والنصارى وأهل األداين أن هللا تبارك وتعاىل 
على العرش وقالوا هم ليس على العرش قال وقال ضمرة عن ابن شوذب ترك جهم الصالة أربعني يوما 

ضمرة وقد رله ابن شوذب قال على وجه الشك خاصمه بعض السمنية فأقام أربعني يوما ال يصلي قال 
البخاري وقال عبد العزيز بن أيب سلمة املاجشون كالم جهم صفة بال معىن بناء بال أساس ومل يعد قط 
من أهل العلم قال ولقد سئل جهم عن رجل طلق امرأته قبل الدخول فقال عليها العدة قال وقال علي 

 قالوا إن هللا ال يتكلم وقال بن عاصم ما الذين قالوا إن هلل ولدا أبكفر من الذين

(0/7111) 

 
 

احذر من املريسي وأصبابه فإن كالمهم أبوجاد الز ادقة وأ ا كلمت أستاذهم جهما فلم يثبت أن يف 
السماء إهلا قال البخاري وكان إمساعيل ابن أيب أويس يسميهم ز ادقة العراق وقيل له مسعت أحدا يقول 

وهللا لقد فررت إىل اليمن حني تكلم أبو العباس ببغداد بنبو هذا القرلن خملوق فقال هؤالء الز ادقة 
فرارا من هذا الكالم قال وقال علي بن احلسن مسعت أاب مصعب يقول كفرت اجلهمية يف غري موضع 

ُ }من كتاب هللا وقال أبلغوا اجلهمية أهنم كفار وأن نساءهم طوالق قال وقال عفان من قال  ُقْل ُهَو اّلِلَّ
 .لوق فهو كافرخم{ َأَحدٌ 

قال وقال علي بن عبد هللا القرلن كالم هللا من قال إنه خملوق فهو كافر ال يصلى خلفه قال وقال وكيع 
من كذب حبديث إمساعيل عن قيس عن جرير عن النيب فهو جهمي فاحذروه قلت يريد حديث الرؤية 

ن مل يعقد قلبه على أن القرلن قال وقال أبو الوليد هو الطيالسي من قال القرلن خملوق فهو كافر وم
 ليس مبخلوق فهو كافر خارج عن اإلسالم وقال أبو عبيد نظرت يف كالم اليهود

(0/7044) 



 

والنصارى واجملوس فما رأيت قوما أضل يف كفرهم من اجلهمية وإين ألستجهل من ال يكفرهم إال من ال 
ينة يقول وحيكم القرلن كالم هللا قد يعرف كفرهم قال وقال عبد الرمحن بن عفان مسعت سفيان بن عي

صببت الناس وأدركتهم هذا عمرو بن دينار وهذا ابن املنكدر حى ذكر منصورا واألعمش ومسعر بن 
كدام فما يعرف القرلن إال كالم هللا فمن قال غري ذلك فعليه لعنة هللا ما أشبه هذا القول بقول 

 .النصارى ال جتالسوهم وال تسمعوا منهم
اري وحدثين احلكم بن دمحم الطربي كتبت عنه مبكة حدثنا سفيان بن عيينة قال أدركت قال البخ

مشيختنا منذ سبعني سنة منهم عمرو بن دينار يقولون القرلن كالم هللا ليس مبخلوق قال وقال احلميدي 
حدثنا سفيان ثنا حصني عن مسلم بن صبيح عن بشر بن شكل عن عبد هللا قال ما خلق هللا من أرض 

 وال مساء وال جنة وال  ار أعظم من

(0/7047) 

 
 
ُ ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو احْلَيُّ اْلَقيُّومُ } قال سفيان تفسريه أن كل شيء خملوق والقرلن ليس [ 555البقرة]{ اّلِلَّ

مبخلوق وكالمه أعظم من خلقه ألنه إمنا يقول للشيء كن فيكون فال يكون شيء أعظم مما يكون به 
 .الم هللا قال وقال زهري السجستاين مسعت سالم بن أيب مطيع يقول اجلهمية كفاراخللق والقرلن ك

وقال جرير بن عبد احلميد جهم كافر ابهلل العظيم وقال وقال وكيع أحدث هؤالء املرجئة اجلهمية 
واجلهمية كفار واملريسي جهمي وعلمهم كيف كفروا قال يكفيك املعرفة وهذا كفر واملرجئة يقولون 

ن قول بال عمل وهذا بدعة ومن قال القرلن خملوق فهو كافر مبا أنزل على دمحم يستتاب فإن اتب اإلميا
وإال ضربت عنقه وقال وكيع على املريسي لعنه هللا يهودي أو نصراين فقال له رجل كان أبوه أو جده 

دى يديه على يهوداي أو نصرانيا قال وكيع وعلى أصبابه لعنة هللا القرلن كالم هللا وضرب وكيع إح
 األخرى فقال

(0/7045) 

 
 

 .هو ببغداد يقال له املريسي يستتاب فإن اتب وإال ضربت عنقه
قال البخاري وقال يزيد بن هارون لقد حرضت أهل بغداد على قتله جهدي ولقد أخربت من كالمه 



س يف كفره بشيء وجدت وجعه يف صليب بعد ثالث وقال علي بن عبد هللا إمنا كان غايته أن يدخل النا
وقال عبيد هللا بن عائشة ال يصلى خلف من قال القرلن خملوق وال كرامة له وقال سليمان بن داود 
اهلامشي وسهل بن مزاحم من صلى خلف من يقول القرلن خملوق أعاد الصالة وقال ابن أيب األسود 

ت من مرياثه شيئا وقال مسعت ابن مهدي يقول ليبىي بن سعيد لو أن جهميا بيين وبينه قرابة ما استبلل
ابن مهدي لو رأيت رجال على اجلسر وبيدي سيف يقول القرلن خملوق لضربت عنقه وقال يزيد بن 

 هارون املريسي أضر من سبايل قال أبو عبد هللا البخاري ما أابيل أصليت خلف اجلهمي

(0/7041) 

 
 

عادون وال يناكبون وال يشهدون أو الرافضي أم صليت خلف اليهودي والنصراين وال يسلم عليهم وال ي
وال تؤكل ذابئبهم وقال عبد الرمحن بن مهدي مها ملتان اجلهمية والرافضة قال شيخ اإلسالم وهذا 
الكالم الذي قاله اإلمام عبد الرمحن بن مهدي قد قاله غريه وهو كالم عظيم فإن هاتني الفرقتني مها 

املنافقني ليستا من ابتداع املتأولني مثل قول اخلوارج  أعظم الفرق فسادا يف الدين وأصلهما من الز ادقة
واملرجئة والقدرية فإن هذه اآلراء ابتدعها قوم مسلمون جبهلهم قصدوا هبا طاعة هللا فوقعوا يف معصيته 
ومل يقصدوا هبا خمالفة الرسول وال حمادته خبالف الرفض والتجهم فإن مبدأمها من قوم منافقني مكذبني 

رسول مبغضني له لكن التبس أمر كثري منهم على كثري من املسلمني الذين ليسوا مبنافقني ملا جاء به ال
وال ز ادقة فدخلوا يف أشياء من األقوال واألفعال اليت ابتدعها الز ادقة واملنافقون ولبسوا احلق ابلباطل 

أي قابلون [ 01التوبة]{ مْ َوِفيُكْم مَسَّاُعوَن هلَُ }ويف املسلمني مساعون للمنافقني كما قال هللا تعاىل 
 مستجيبون هلم فإذا كان جيل القرلن كان بينهم منافقون وفيهم مساعون هلم فما الظن مبن

(0/7040) 

 
 

بعدهم فال يزال املنافقون يف األرض وال يزال يف املؤمنني مساعون هلم جلهلهم حبقيقة أمرهم وعدم 
زنديق منافق وهو عبد هللا بن سبأ الذي أظهر معرفتهم بغور كالمهم وأما الرفض فإن الذي ابتدعه 

اإلسالم وكان يبطن الكفر وقصده فساد اإلسالم والتجهم مأخوذ يف األصل عن الصابئني واملشركني 
وهم أعظم من الرفض وهلذا أتخر دخوله يف األمة فهااتن امللتان يناقضان أصلي اإلسالم ومها شهادة أن 

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أما التجهم فإنه نقض التوحيد وإن مسى أصبابه أنفسهم ال إله إال هللا وشهادة أن دمحما 



موحدين وهلذا كان السلف يرتعمون الرد على اجلهمية ابلتوحيد والرد على الز ادقة واجلهمية كما ترجم 
ى كتابه البخاري لخر كتاب اجلامع بكتاب التوحيد والرد على اجلهمية والز ادقة وكذلك ابن خزمية مس

التوحيد وهو يف الرد على اجلهمية وأما الرافضة فقدحهم وطعنهم يف األصل الثاين وهو شهادة أن دمحما 
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وإن كانوا يظهرون مواالة أهل بيت الرسول وحمبتهم قال طائفة من أهل العلم منهم مالك 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص فلم ميكنهم ذلك فطعنوا يف الصبابة ليقول بن أنس وغريه هؤالء قوم أرادوا الطعن يف رسول 
 القائل رجل سوء كان له أصباب سوء ولو كان رجال صاحلا لكان أصبابه صاحلني والرافضة

(0/7045) 

 
 

املتقدمون مل يكونوا جهمية معطلة وأما املتأخرون منهم من حدود أواخر املائة الثالثة فضموا إىل بدعة 
لتجهم والقدر فتغلظ أمرهم وظهر منهم حينئذ القرامطة والباطنية واشتهرت الزندقة الغليظة الرفض ا

والنفاق األعظم يف أمرائهم وعلمائهم وعامتهم وأخذوا من دين اجملوس والصابئة واملشركني ما خلطوه يف 
دعتهم كنفور اإلسالم وهم أعظم الطوائف نفورا عن سنة النيب وحديثه ولاثر أصبابه ملضادة ذلك لب

اجلهمية عن لايت الصفات وأخبارها قال البخاري وقيل أليب عبيد القاسم بن سالم إن املريسي سئل 
َا قـَْولَُنا ِلَشْيٍء ِإَذا َأَرْد َاُه َأْن نـَُقوَل َلُه ُكْن فـََيُكونُ }عن ابتداء خلق األشياء وقول هللا  [ 04النبل]{ ِإمنَّ

قالت السماء وقال اجلدار يعين أن هللا مل يتكلم قال أبو عبيد أما  فقال هذا كالم صلة أي هو مثل قوله
 بقالت السماء وقال اجلدار وبني{ ِإَذا َأَرْد َاُه َأْن نـَُقوَل َلُه ُكْن فـََيُكونُ }تشبيهه قول هللا 

(0/7046) 

 
 

لى هللا بطالن قوله مث قال ومن قال هذا فليس شيء من الكفر إال وهو دونه ومن قال هذا فقد قال ع
مامل يقله اليهودي والنصراين ومذهبه التعطيل للخالق قال البخاري قال علي ومسعت بشر بن املفضل 
وذكر بعض اجلهمية ابلبصرة فقال هو كافر وسئل وكيع عن مثىن األمناطي فقال هو كافر وقال عبد هللا 

جهميا وقال سليمان بن داود بن داود لو كان يل على مثىن األمناطي سبيل لنزعت لسانه من قفاه وكان 
اهلامشي من قال القرلن خملوق فهو كافر قال وقال الفضيل بن عياض إذا قال لك اجلهمي أ ا أكفر 

برب يزول من مكانه فقل أ ا أؤمن برب يفعل ما يشاء قال وقال ابن علية ومعاذ بن معاذ وحجاج بن 
 دمحم ويزيد بن هارون وهاشم بن القاسم



(0/7041) 

 
 

ع بن  افع احلليب ودمحم بن يوسف وعاصم بن علي وحيىي بن حيىي وأهل العلم من قال القرلن والربي
خملوق فهو كافر ومن زعم أن هللا مل يكلم موسى فهو كافر وقال دمحم بن يوسف من قال إن هللا ليس 
ق على عرشه فهو كافر قال وقيل ألمحد بن يونس أدركت الناس فهل مسعت أحدا يقول القرلن خملو 

 .فقال الشيطان تكلم هبذا
فمن تكلم هبذا فهو جهمي واجلهمي كافر وذكر عن وكيع قال ال تستخفوا بقوهلم القرلن خملوق فإنه 
من شر قوهلم إمنا يذهبون إىل التعطيل قال وحدثين أبو جعفر مسعت احلسن بن يونس األشيب وذكر 

ال له مشعلة على املهدي فقال دلين على اجلهمية فنال منهم مث قال أدخل رأس من رؤساء الز ادقة يق
أصبابك فقال أصبايب أكثر من ذلك فقال دلين عليهم فقال صنفان ممن ينتبل القبلة اجلهمية 

والقدرية اجلهمي إذا غال قال ليس مث شيء وأشار األشيب إىل السماء والقدري إذا غال قال مها اثنان 
 خالق خري وخالق شر فضرب عنقه

(0/7041) 

 
 

ه قال وحدثين أبو جعفر حدثين حيىي بن أيوب قال مسعت أاب نعيم شجاعا البلخي يقول كان رجل وصلب
من أهل مرو صديقا جلهم مث قطعه وجفاه فقيل له مل جفوته قال جاء منه ماال حيتمل قرأت يوما لية كذا 

الرَّمْحَُن َعَلى }ا بلغ وكذا نسيها حيىي فقال ما كان أظرف دمحما حني قاهلا واحتملتها مث قرأ سورة طه فلم
قال أما وهللا لو وجدت سبيال إىل حكها حلككتها من املصبف فاحتملتها مث قرأ سورة { اْلَعْرِش اْستَـَوى

القصص فلما انتهى إىل ذكر موسى قال ما هذا ذكر قصة يف موضع فلم يتمها مث ذكرها هنا فلم يتمها 
 أبو جعفر مسعت حيىي بن أيوب قال كنا ذات مث رمى املصبف من حجره برجليه فوثبت عليه حدثين

يوم عند مروان بن معاوية الفزاري فسأله رجل عن حديث الرؤية فلم حيدثه فقال إن مل حتدثين به فأنت 
جهمي فقال مروان يقول يل جهمي وجهم مكث أربعني ليلة ال يعرف ربه حدثين أبو جعفر حدثين 

 ابن املبارك كل قوم يعرفون منهارون بن معروف وحيىي بن أيوب قائال قال 

(0/7041) 

 
 



يعبدون إال اجلهمية حدثنا أبو جعفر مسعت يزيد بن هارون حدثنا حديث إمساعيل عن قيس عن جرير 
قال يزيد من كذب هبذا فقد برئ من هللا ورسوله حدثنا أبو جعفر " أنكم ترون ربكم: "عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص

يزيد بن هارون ذكر أاب بكر األصم واملريسي فقال مها وهللا زنديقان كافران حدثنا أمحد بن خالد مسعت 
ابلرمحن حالال الدم وقال عبد الرمحن بن مهدي من زعم أن هللا مل يكلم موسى فإنه يستتاب فإن اتب 
 وإال قتل وقال يزيد بن هارون وهللا الذي ال إله إال هو ما هم إال ز ادقة أو قال مشركون وسئل عبد هللا
بن إدريس عن الصالة خلف أهل البدع فقال مل يزل يف الناس إذا كان فيهم مرض أو عدل فصل خلفه 
قلت فاجلهمية قال ال هذه من املقاتل هؤالء ال يصلى خلفهم وال يناكبون وعليهم التوبة وسئل حفص 

ولون القرلن خملوق بن غياث فقال فيهم ما قال ابن إدريس قيل فاجلهمية قال ال أعرفهم قيل له قوم يق
 قال ال جزاك هللا خريا أوردت على قليب مامل يسمع به قط

(0/7074) 

 
 

قلت فإهنم يقولونه قال هؤالء ال يناكبون وال جتوز شهادهتم وسئل ابن عيينة فقال حنو ذلك قال فأتيت 
من كذا وكيعا فوجدته من أعلمهم هبم فقال يكفرون من وجه كذا ويكفرون من وجه كذا حىت أكفرهم 

وكذا وجها وقال وكيع الرافضة شر من القدرية واحلرورية شر منهما واجلهمية شر هذه األصناف قال هللا 
ُ ُموَسى َتْكِليماً }تعاىل  ويقولون مل يكلمه ويقولون اإلميان ابلقلب قال البخاري [ 760النساء]{ وََكلََّم اّلِلَّ

 .يقال سلم ابن أحوز الذي قتل جهما
 فصل

 ي حدثنا دمحم بن كثري حدثنا إسرائيل ثنا عثمان بن املغرية عن سامل عن جابر قال كان النيبقال البخار 

(0/7077) 

 
 

 ".أال رجل حيملين إىل قومه فإن قريشا قد منعوين أن أبلغ كالم ريب : "ملسو هيلع هللا ىلص يعرض نفسه ابملوقف فقال
ا موسى يف السماء السابعة بتفضيل كالم هللا وقال أنس بن مالك ملا أسري ابلنيب من مسجد الكعبة فإذ

قال هللا عز وجل عطائي كالم وعذايب كالم إذا أردت شيئا فإمنا : " عز وجل وقال أبو ذر قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص
 ".أقول له كن فيكون

 قال وقال عبد هللا بن أنيس مسعت



(0/7075) 

 
 

حيشر العباد يوم القيامة فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من  إن هللا: "رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول
قرب أ ا امللك أ ا الداين ال ينبغي ألحد من أهل اجلنة أن يدخل اجلنة وأحد من أهل النار يطلبه 

 ".مبظلمة
تها خضعا ا لقوله  إذا قضى هللا األمر يف السماء ضربت املالئكة أبجنب"وقال أبو هريرة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص 

 كأنه سلسلة على صفوان

(0/7071) 

 
 
وقال خباب بن [ 51سبأ]{ ِإَذا فـُز َِع َعْن قـُُلوهِبِْم قَاُلوا َماَذا قَاَل رَبُُّكْم قَاُلوا احْلَقَّ َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَكِبريُ }

 .األرت تقرب إىل هللا ما استطعت فإنك لن تتقرب إىل هللا بشيء أحب إليه من كالمه
خرج أبو بكر [ 7-1الروم]{ امل ُغِلَبِت الرُّوُم يف َأْدىَن اأَلْرضِ }وقال نيار بن مكرم األسلمي ملا نزلت 

 .يصيح كالم ريب كالم ريب وكانت أمساء بنت أيب بكر إذا مسعت القراءة قالت كالم ريب
 .وقال أبو عبد الرمحن السلمي فضل القرلن على سائر الكالم كفضل الرب على خلقه

(0/7070) 

 
 

 ".لدم قلت إنه لنيب قال نعم مكلم"وقال أبو ذر قلت اي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من أول األنبياء قال 
 .وقال ابن عباس ملا كلم هللا موسى كان النداء يف السماء وكان هللا يف السماء مث ذكر حديث عبد هللا

و بكر عن النيب وذكر الشفاعة قال يقول نوح قال وقال أب. قال ابن مسعود أصدق احلديث كالم هللا
 انطلقوا إىل موسى فإن هللا كلمه تكليما وقال أبو هريرة وابن عمر عن النيب

(0/7075) 

 
 



 ".إن هللا اصطفى موسى بكالمه ورسالته: "ملسو هيلع هللا ىلص
ه ربه ليس بينه وبينه ترعمان ما منكم من أحد إال سيكلم: "وقال عدي بن حامت قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

فينظر عن ميينه فال يرى إال ما قدم من عمله فينظر عن يساره فال يرى إال ما قدم من عمله وينظر بني 
 ".يديه فال يرى إال النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق مترة ولو بكلمة طيبة

أبشرك مبا لقي هللا به أابك إن هللا كلم أابك من غري حجاب أال : "وقال جابر بن عبد هللا قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص
فقال له عبدي سلين قال اي رب ردين إىل الدنيا حىت أقتل فيك قال إين قد قضيت عليهم أن ال 

ِعْنَد َرهبِ ِْم  َوال حَتَْسنَبَّ الَِّذيَن قُِتُلوا يف َسِبيِل اّلِلَِّ َأْمَوااتً َبْل َأْحَياءٌ }يرجعون قال فأبلغهم عنا فأنزل هللا 
 [ .761لل عمران]{ يـُْرزَُقونَ 

(0/7076) 

 
 

قال أبو عبد هللا وهو عبد هللا بن عمرو بن حرام قتل يوم أحد شهيدا وقال جبري بن مطعم عن النيب 
 ".إن هللا عز وجل على عرشه فوق مساواته ومسواته فوق أراضيه مثل القبة: "ملسو هيلع هللا ىلص

قال العرش على املاء وهللا فوق [ 50األعراف]{ مثَّ اْستَـَوى َعَلى اْلَعْرشِ }قوله وقال ابن مسعود يف 
 .العرش وهويعلم ما أنتم عليه

 [ .10الزخرف]{ َوُهَو الَِّذي يف السََّماِء ِإَلٌه َويف اأَلْرِض ِإَلهٌ }وقال قتادة يف قوله 

(0/7071) 

 
 

 .قال يعبد يف السماء ويعبد يف األرض
يَُدبِ ُر اأْلَْمَر ِمَن السََّماِء ِإىَل اأْلَْرِض مثَّ يـَْعُرُج ِإلَْيِه يف يـَْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه أَْلَف َسَنٍة }عباس يف قوله وقال ابن 
ُتْم َمْن يف السََّماِء َأْن يـُْرِسَل َعَلْيُكْم }قال من أايم السنة وقال تعاىل [ 5السجدة]{ ممَّا تـَُعدُّونَ  َأْم َأِمنـْ

كم تعبد : "وقال عمران بن حصني قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أليب[ 71امللك]{ ِصباً َفَستَـْعَلُموَن َكْيَف َنِذيرِ َحا
اليوم قال سبعة لهلة ستة يف األرض وواحد يف السماء قال فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك قال الذي يف 

ا أسلم احلصني قال اي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص السماء قال أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتني ينفعانك فلم
 ".علمين الكلمتني اللتني وعدتين قال قل اللهم أهلمين رشدي وأعذين من شر نفسي

 قال البخاري وقال بعض أهل العلم إن اجلهمية هم املشبهة ألهنم شبهوا رهبم ابلصنم واألصم واألبكم



(0/7071) 

 
 

لم وال خيلق وقالت اجلهمية كذلك ال يتكلم وال يبصر وقالوا إن اسم الذي ال يسمع وال يبصر وال يتك
 .هللا خملوق

ولقد اختصم يهودي ومسلم إىل بعض معطلتهم فقضى ابليمني على املسلم فقال اليهودي حلفه فقال 
املخاصم له احلف ابهلل الذي ال إله إال هو فقال اليهودي حلفه ابخلالق ال ابملخلوق فإن هذا من 

ن وزعمت أن القرلن خملوق فبلفه ابخلالق فبهت اآلخر وقال قوما حىت أنظر يف أمركما وخسر القرل
 .هنالك املبطلون

ويف اتريخ اخلطيب يف ترعمة بشر املريسي عن إسباق بن أمحد بن منيع قال كان بشر املريسي يقول 
 عاصم صنف من الز ادقة مساهم صنف كذا وكذا يقولون ليس بشيء وذكر فيه عن علي بن

(0/7071) 

 
 

قال كنت عند أيب فاستأذن عليه بشر املريسي فقلت اي أبت يدخل عليك مثل هذا فقال اي بين فما 
قال قلت إنه يقول إن القرلن خملوق وإن هللا عز وجل معه يف األرض وإن اجلنة والنار مل خيلقا وإن 

عة ابطلة مع كالم كثري قال فأدخله منكرا ونكريا ابطل وإن الصراط ابطل وإن امليزان ابطل وإن الشفا
علي قال فأدخلته عليه قال فقال اي بشر ادن ويلك اي بشر ادن مرتني أو ثالاث فلم يزل يدنيه حىت 

قرب منه قال ويلك اي بشر من تعبد وأين ربك قال فقال وما ذاك اي أاب احلسن قال أخربت عنك أنك 
ع كالم كثري ومل أر شيئا أشد على أيب من قول القرلن تقول إن القرلن خملوق وإن هللا معك يف األرض م

خملوق وإن هللا معه يف األرض فقال اي أاب احلسن مل أجئ هلذا وإمنا جئت يف كتاب خالد لتقرأه علي فقال 
له وال كرامة حىت أعلم ما أنت عليه أين ربك ويلك قال أو تعفيين قال ما كنت ألعفيك قال أما إذا 

 نور قال فجعل يزحف إليه ويقول وحيكم اقتلوه فإنه وهللا زنديق وقد كلمت هذا أبيت فإن ريب نور يف
 .الصنف خبراسان

 وذكر فيه أيضا عن أيب يوسف القاضي أنه قال

(0/7054) 

 
 



لبشر املريسي طلب العلم ابلكالم هو اجلهل واجلهل ابلكالم هو العلم وإذا صار رأسا يف الكالم قيل 
اي بشر بلغين أنك تتكلم يف القرلن إن أقررت أن هلل علما خصمت وإن زنديق أو يرمى ابلزندقة 
 .جبدت العلم كفرت

وذكر عبد هللا بن أمحد وابن أيب حامت عن عبد الرمحن بن مهدي أنه قال ليس يف أصباب األهواء أشر 
ء وإن من أصباب جهم يريدون أن يقولوا إن هللا مل يكلم موسى ويريدون أن يقولوا ليس يف السماء شي

 .هللا ليس على العرش أرى أن يستتابوا فإن اتبوا وإال قتلوا
وذكر أيضا عن سعيد بن عامر الضبعي أنه ذكر عنده اجلهمية فقال هم شر قوال من اليهود والنصارى 
قد أعمع اليهود والنصارى وأهل األداين مع املسلمني على أن هللا على العرش وهم قالوا ليس عليه 

 .شيء
افه قليل من كثري من شهادة شهداء هللا يف أرضه الذين استشهدهم على توحيده وقرن فهذا وأضع

 شهادهتم بشهادته وشهادة مالئكته وعدهلم رسوله صلى هللا عليه

(0/7057) 

 
 

، وهؤالء شهداء هللا على الناس يوم القيامة كما "حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله: " وسلم بقوله
{ َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطاً لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيداً  وََكَذِلكَ }قال تعاىل 

فإهنم قاموا بشروط الشهادة وهي العلم والعدل فإن الشاهد ال يكون مقبوال حىت يكون [ 701البقرة]
ع شهادة هؤالء الذين هم ورثة رسوله وأنصار عاملا مبا يشهد له عدال يف نفسه ومل يكن هللا سببانه ليجم

دينه وهلم لسان الصدق يف األمة على ابطل وزور وتكون شهادة اتباع أهل الفلسفة الصابئني واملشركني 
وشهادة اجلهمية اجلاحدين لصفات رب العاملني وكالمه وعلوه على خلقه وأوقاح املعتزلة وأفراخ اجملوس 

 وهي شهادة احلق بل هؤالء هم املشهود عليهم بني يدي هللا فإهنم خصماؤه وأمثاهلم هي املقبولة عند هللا
وخصماء وحيه ورسوله حيث نسبوا كالمه وكالم رسوله إىل ما ال يليق به وظنوا به أسوأ الظن واعتقدوا 

أن ظاهره ابطل وحمال وتشبيه وضالل فكيف يقبل أحكم احلاكمني وأعدل العادلني شهادة هؤالء 
املتجربين على حزبه وأنصاره وأنصار كتابه وسنة رسوله الذين قدموا كتابه وسنة رسوله على  املتهوكني 

 كل ما خالفهما ومل يقدموا ما خالفهما عليهما

(0/7055) 



 

وتركوا اآلراء الباطلة واملعقوالت السخيفة هلما ومل يرتكومها ألجلها وقرروا ابلعقل الصريح صبة ما جاء 
ابلعقل الفاسد بطالن ما جاء به وأنه خمالف للعقل الصريح ورأوا أن اليقني كل به الرسول ومل يقروا 

اليقني مستفاد من كالم هللا ورسوله ومل يقولوا إنه ال يستفاد منه علم وال يقني ورأوا أن ما أخرب به عن 
والعدالة وقبول أمسائه وصفاته وأفعاله حقيقة ومل يقولوا إنه جماز ال حقيقة له فأي الفريقني أحق ابلعلم 

 .الشهادة عند هللا وعند مالئكته وعند عميع املؤمنني وأي الفريقني أحق ابألمن إن كنتم تعلمون
إن هؤالء أصلوا أصوال جعلوها أساسا لبنائهم ومسوها قواطع عقلية : الوجه السادس والتسعون بعد املائة

والبناء الذي ارتفع عليها من أبطل  ومسوا أدلتها براهني يقينية فجاءت فروع تلك األصول ولوازمها
الفروع وأفسد اللوازم وأضعف البناء وأوهاه وذلك بني لكل ذي عقل سليم وفطرة صبيبة مل تفسد 
ابلتقليد ومل تعم ابهلوى والتعصب عن فساد تلك األصول ومناقضتها للمعقول واملنقول وهذا موضع 

 يستدعي عدة

(0/7051) 

 
 

بيه على طريق االختصار يكون منبها على ما وراءه مثال ذلك أن املتفلسفة أسفار لكن نذكر منه أدىن تن
ملا أصلوا أن الواحد ال يصدر عنه إال واحد بين على ذلك من اللوازم الباطلة يف املصدر والصادر ما 

 .هو متضمن ألعظم أنواع الباطل
عنه عميع الصفات إذ لو ثبت له  أما املصدر فإهنم التزموا أن ال يكون فيه معنيان متغايران أصال فنفوا

صفة وجودية مل يكن عندهم واحدا وقد فرضوه واحدا من كل وجه فنفوا علمه وقدرته وحياته ومسعه 
وبصره وكالمه واختياره ومشيئته وأن يكون فاعال ابختياره لشيء من العامل ونفوا علوه على خلقه 

كان جسما واألجسام مركبة فلم يكن واحدا من  ومباينته للعامل واستواءه على عرشه ولو ثبت له ذلك ل
 .كل جهة

ولزمهم من ذلك نفي ماهيته وذاته وأن يقولوا إنه ال ماهية له سوى الوجود املطلق إما بغري شرط أو 
 .بشرط اإلطالق ومن املعلوم أن املطلق ال وجود له يف اخلارج وال سيما إذا أخذ بشرط اإلطالق

 .اخلالق سببانه يف اخلارج وأن يكون وجوده ذهنيا ال خارجيا فلزمهم من هذا األصل نفي وجود
ولزمهم عنه لو صح هلم إثباته أنه ال خيلق وال يرزق وال مييت وال حييي وال يعلم شيئا وال يرسل رسوال 

 .وال َيمر وال ينهى وال يبعث من يف القبور



(0/7050) 

 
 

أنه مل يزل موجودا قدميا أزليا وملا كان الالزم  ولزمهم منه أن يكون هذا العامل قد وجد من غري خالق أو
 .األول أشنع وأظهر فسادا لكل عاقل التزموا الثاين

وأما الباطل الذي لزمهم يف جانب الصادر فهو أن يكون واحدا من كل وجه وال يكون فيه كثرة بوجه 
يكذبه وال ما ليس مصدره واحد كذلك فالصادر عنه أيضا جيب أن يكون كذلك وهلم جرا واحلس 

ينفعهم اجلواب أبن الصادر له وجوه واعتبارات ألجلها تعدد الصادر عنه فإن تلك الوجوه إن كانت 
وجودية لزم صدور الكثرة عن الوحدة وبطل أصلهم وإن كانت عدمية مل يكن مصدرا للموجود وهذا 

 .قاطع
 فصل

در ال بد له من ختصيص منفصل وملا أصلوا هم وأتباعهم من اجلهمية أن املختص بصفة أو حقيقة أو ق
لزمهم من هذا األصل إنكار حقيقته وذاته وصفاته إذ لو أثبتوا له ذلك بزعمهم لزم أن يكون له خمصص 
غريه خصصه بتلك املاهية والصفات والقدر فلزم أيضا من هذا األصل الباطل ما لزم من األصل الذي 

ه وإخواهنم من اجلهمية ملا مل ميكنهم أن قبله وهم طردوا هذا األصل وجبدوا حقيقة الرب وصفات
 يصرحوا به بني أظهر املسلمني

(0/7055) 

 
 

صرحوا ابألصل ومبا أمكنهم أن يصرحوا به من اللوازم كنفي الصفات ونفي العلو واملباينة والكالم 
عاىل يف والوجه واليدين واالستواء والنزول وملا أصلوا ذلك لزمهم القول أبنه يف كل مكان بذاته وأنه ت

األجواف واألمكنة اليت يتعاىل عنها فلما صاح عليهم أهل العلم واإلميان من كل قطر من أقطار األرض 
قالوا نقول إنه ال داخل العامل وال خارجه وال فوق العرش وال حتته فلما رأى عبادهم ومتصوفوهم أن 

عرفه واأللسنة ال تعرفه فروا إىل أن اإلرادة والعبادة والطلب ال تعلق مبعبود هذا شأنه وأن القلوب ال ت
 .قالوا فهو عني هذا العامل ال غريه وكل هذه اللوازم أسست على ذلك األصل الفاسد

وملا أصلوا أن الصفات أعراض ال تقوم إال أبجسام لزمهم إنكارها رأسا ومن أثبت منهم صفة ونفى 
لزمهم عنه أن هللا مل يتكلم وال يكلم  غريها أضبك أهل العقل والنقل على عقله وملا أصلوا هذا األصل



أحدا من خلقه ومل ينزل له إىل األرض كالم تكلم به وإمنا خلق أصواات وحروفا يف الريح مسيت كالمه 
جمازا ال حقيقة فلما فهم سفهاؤهم هذا وأنه ليس هلل يف األرض كالم وأنه ليس يف املصبف إال صفة 

ُ َأَحدٌ }فيهم من يكتب  املخلوقني ومدادهم وما عملت أيديهم صار  {ُقْل ُهَو اّلِلَّ

(0/7056) 

 
 

مبا يستبي من ذكره ومنهم من يلقي املصبف يف املكان الذي يرغب عن ذكره ويقول إمنا ألقيت  
كاغدا ومدادا ومنهم من جيعله كرسيا له يضعه حتت رجليه ويرقى عليه ويتناول به حاجته ومنهم من 

له وغريه ومنهم من يتوسده إىل غري ذلك من األنواع اليت فيها من يكون له وعاء يضع فيه املصبف ونع
 .االستخفاف ابملصبف واإلهانة له ما يدل على براءة فاعله من هللا ورسوله وكتابه ودينه

وأما إطالقهم العبارات القبيبة الدالة على االستهانة فهم ال يتباشون منها بل يصرحون بقوهلم أي 
اد والورق ويقولون ليس يف املصبف كالم هللا ومل ينزل إىل األرض هلل كالم شيء يف املصبف سوى املد

وهذا الذي يقرأه املسلمون ليس بكالم هللا حقيقة وقد رأينا حنن وغري ا هؤالء مشاهدة ومسعنا بعض 
 .أقواهلم اليت حكيناها وهذه الفروع واللوازم فروع ذلك األصل الباطل

من صفة العلو وتعطيل العرش من استواء ربه عليه لزمهم التكذيب مبا كما أهنم ملا أصلوا تعطيل الرب 
ال حيصى من اآلايت واألحاديث وإن أقروا أبلفاظها ولزمهم الطعن يف خيار األمة وساداهتا وأئمة 

 اإلسالم وأهل
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القيامة لفصل القضاء  السنة احلديث ولزمهم إنكار نزوله إىل مساء الدنيا كل ليلة وإنكار جميئه وإتيانه يوم
بني عباده وإن أقروا بذلك أقروا به جمازا ال حقيقة ولزمهم من ذلك التكذيب مبعراج رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم إىل ربه ودنوه منه حىت كان قاب قوسني أو أدىن وتردده بني موسى وبني ربه مرارا كل ذلك 

ك مناظريهم يف كالمه على املعراج وجعله خياال ال حقيقة له عندهم كما صرح به أفضل متأخريهم ومل
 .ال حقيقة له

وملا أصلوا أنه سببانه ال تقوم به األفعال االختيارية ومسوا ذلك حلول احلوادث لزمهم عنه أنه ال يفعل 
شيئا البتة فإنه ال يتكلم مبشيئته وأن يكون مبنزلة اجلمادات اليت ال تفعل شيئا فإهنم جعلوا املفعول عني 



فعل ومن املعلوم أن مفعوال بال فعل أبلغ يف االستبالة والبطالن من مفعول بال فاعل أو مها سواء ال
 .فلزمهم من هذا األصل خمالفة صريح املعقول واملنقول والفطرة والتكذيب مبا ال حيصى من النصوص

هم هبا وعاقبهم عليها وملا أصلت القدرية أن هللا سببانه لو شاء أفعال عباده وقدر عليها وخلقها مث كلف
 .لكان ذلك ظلما ينايف العدل

لزمهم عن هذا األصل لوازم خمالفة للعقل والشرع منها التكذيب بقدر هللا وتكذيب غالهتم بعلمه 
 السابق وإنكار كمال قدرته ونسبته إىل أن يكون يف ملكه
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كون قادرا عليه أو خالقا له وهو ما ال يشاء ويشاء ماال يكون وإخراج أشرف ما يف ملكه عن أن ي
طاعات أنبيائه ورسله ومالئكته وأوليائه وأن تكون أفعاهلم حدثت من غري خالق حمدث أو يكونوا هم 
اخلالقني احملدثني هلا وأن تكون إرادهتم مشيآت حادثة بال حمدث ولزمهم تكذيبهم بنصوص القدر كله 

لتأويالت اليت هي كذب على اللغة وعلى هللا وعلى والطعن يف نقلة أخبارها وحتريفها عن مواضعها اب
رسوله إىل أضعاف ذلك من اللوازم الباطلة ولزم هؤالء كلهم أن الكتاب والسنة جاءا مبا خيالف العقل 
الصريح وأنه إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل وأطرح النقل فهذه األصول الرديئة اخلبيثة تولدت 

هلا ومن أشبه أابه فما ظلم فإذا قابلت بني أصول أهل اإلثبات وما تولد عنها  عنها هذه األوالد املناسبة
وبني أصول املعطلة النفاة وما تولد عنها تبني لك الفرق بني هذه األصول وفروعها وهذه األصول 

 .وفروعها وهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم
هؤالء املعارضني للوحي بعقوهلم ولرائهم وجدها إن من أتمل أقوال : الوجه السابع والتسعون بعد املائة

 .قد عمعت أمرين كل منهما يدل على بطالهنا
 أحدمها اختالفها يف نفسها واضطراهبا وهتافتها وهذا يدل على أهنا ليست من عند هللا كما قال تعاىل
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فيكفيك من [ 15النساء]{  َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتالفاً َكِثرياً َأَفال يـََتَدبَـُّروَن اْلُقْرلَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغرْيِ اّلِلَِّ }

 .فساد القول اختالفه واضطرابه وتناقضه
الثاين أن مصدرها اخلرص والظن والتخمني ليست صادرة عن وحي علمت عصمته وال عن فطرة وعقل 



 .اشرتك العقالء فيما أثبته ونفاه
اِراَيِت }ني لكتابه وسنة رسوله هبذين األمرين يف قوله وقد أخرب سببانه عن حقيقة أقوال املخالف َوالذَّ

ي َا ُتوَعُدوَن َلَصاِدٌق َوِإنَّ الدِ  َن َلَواِقٌع َوالسََّماِء َذْرواً فَاحْلَاِمالِت ِوْقراً فَاجْلَاِراَيِت ُيْسراً فَاْلُمَقسِ َماِت َأْمراً ِإمنَّ
{ ِلٍف يـُْؤَفُك َعْنُه َمْن أُِفَك قُِتَل اخْلَرَّاُصوَن الَِّذيَن ُهْم يف َغْمَرٍة َساُهونَ َذاِت احْلُُبِك ِإنَُّكْم َلِفي قـَْوٍل خُمْتَ 

فأقسم سببانه مبخلوقاته طبقا بعد طبق فأقسم أوال ابلرايح الذارايت مث مبا فوقها [ 7-77الذارايت]
وقها وهي املالئكة وهي السباب احلامالت وقرا مث مبا فوقها وهي النجوم اجلارايت يسرا مث مبا ف

املقسمات أمرا مث أقسم ابلسماء ذات احلبك وهي الطرائق اليت هي كطرائق املاء حني حتركه الرايح ومنه 
 يف وصف الدجال شعره حبك
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 .أي فيه جتعد وتثن ومنه قوله يف السماء موج مكفوف وهذا يتضمن حسنها وهبجتها وكمال خلقها
ن ملا بعث به رسوله املعارضني له بعقوهلم يف قول خمتلف وهلذا جندهم دائما فأقسم بذلك على أن الرادي

يف قول خمتلف ال يثبت هلم قدم على شيء يعولون عليه فتأمل أي مسألة أردت من مسائلهم ودالئلهم 
جتدهم خمتلفني فيها غاية االختالف يقول هذا قوال وينقضه اآلخر فيجيء الثالث فيقول قوال غري ذينك 

ولني وينقضهما ويبطل أدلتهما وال جتد هلم مسألة واحدة إال وقد اضطربوا فيها حكما ودليال فهم الق
أعظم الناس اختالفا حىت جتد الواحد منهم يقول القول ويدعي أنه قطعي مث يقول خالفه ويبطله ويدعي 

ن احلق من أنه قطعي مث أخرب سببانه أن ذلك القول املختلف يؤفك عنه من أفك أي يصرف بشبه ع
قُِتَل }صرف فلما كان انصرافه عن احلق بشبه صار كأنه منفصل عنه وإفكه صادر عنه مث قال تعاىل 

وأصل اخلرص القول بال علم بل ابلظن والتخمني والقذف ابلكالم من غري [ 74الذارايت]{ اخْلَرَّاُصونَ 
وهذا الوصف منطبق برهان على صبته ومنه مسي الكاذب خارصا وصاحب الظن والتخمني خارصا 

 على هؤالء أمت انطباق فليس معهم
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ِإْن يـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ }إال اخلرص واتباع الظن كما قال تعاىل يف وصف سلفهم املعارضني لشرعه ابلقدر 
ه بعضا وهذا خبالف متبع الوحي فإنه يتبع قوال يصدق بعض[ 776األنعام]{ َوِإْن ُهْم ِإالَّ خَيُْرُصونَ 



ويشهد بعضه لبعض ال اختالف فيه وال اضطراب متصال برب العاملني قوله ووحيه الذي نزله على 
رسوله قمصدره منه سببانه ومظهره على لسان رسوله فعليه سببانه البيان وعلى رسوله البالغ وعلينا 

ن أنيت مبا علينا وابهلل التسليم وقد فعل سببانه ما عليه وفعل رسوله ما عليه فماذا نشأ بعد ذلك إال أ
 .التوفيق

إن هؤالء النفاة املعطلة ال بد هلم من أصل يقررون به قوهلم الذي : الوجه الثامن والتسعون بعد املائة
ابتدعوه وأصل ينفون به ما أخربت به الرسل وهذا حال كل من وضع رأاي أو نصب مذهبا ال بد له من 

 .فهأصل يقرر به رأيه وأصل يبطل به قول خمال
وعلى هذين األصلني بنوا مذاهبهم الفاسدة فكالمهم كله يدور على هاتني القاعدتني فإذا تكلموا يف 

توحيدهم الذي هو غاية اإلحلاد والتعطيل والتشبيه ابألصنام اليت ال تسمع وال تبصر وال تتكلم كما قال 
 حافظ اإلسالم دمحم بن إمساعيل البخاري يف كتاب خلق األفعال
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وهو من أجل كتبه الصغار وهذا لفظه وقال بعض أهل العلم إن اجلهمية هم املشبهة ألهنم شبهوا رهبم 
ابلصنم واألصم واألبكم الذي ال يسمع وال يبصر وال يتكلم وال خيلق وقالت اجلهمية كذلك ال يتكلم 

قرروه ابألصل األول فإذا ال يبصر نفسه واملقصود أن توحيدهم غاية التعطيل والتشبيه فإذا تكلموا فيه 
أن النصوص أدلة لفظية ال تفيد علما وال : جاءوا إىل الكتاب والسنة قرروا نفي داللتهما بوجوه أحدها

 .يقينا
 .أن األخبار أخبار لحاد ال تفيد العلم وهذه املسائل علمية: والثاين
 .أن العقل إذا عارض النقل وجب تقدمي العقل عليه: الثالث
مال التأويالت وأنواع االستعارات واجملازات يف نصوص الصفات وقد أوصاهم سلفهم استع: الرابع

بكلمتني يتداولوهنا عنهم لخر عن أول قالوا إذا احت  عليكم أهل احلديث ابلقرلن فغالطوهم ابلتأويل 
 .وإذا احتجوا ابألخبار فقابلوها ابلتكذيب

ران أدهى منهما وأمر التكذيب ابحلق الذي وإذا مهدوا هذين األصلني انبىن هلم عليهما أصالن لخ
جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وإساءة الظن به وتسليط التبريف عليه والتصديق ابلباطل الذي 

 يسمونه قواطع
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عقلية وصدقوا وكذبوا فهي قواطع ولكن عن اإلميان ابهلل ورسوله وأمساء الرب وصفاته وهي خياالت 
 .ظنوها قواطع عقليةجهلية شبهت عليهم ف

وترتب هلم على هذين األصلني أصالن لخران تلقيب احلق املنزل وأصبابه ابأللقاب الشنيعة املنفرة  
 .كتلقيبه ابلتجسيم والتشبيه والتمثيل والرتكيب

وتلقيب اآلخذين به ابملشبهة واجملسمة واحلشوية وتلقيب الكفر والضالل واإلحلاد ابأللقاب املستبسنة  
 .والتنزيه والعدل وتلقيب أصبابه ابملوحدين أهل العدل والتوحيد والتنزيه كالتوحيد

فرتب هلم على ذلك أصالن لخران اإلعراض عن القرلن والسنة عملة ومعارضتهما آبراء الرجال 
 .وعقوهلم الفاسدة املتهافتة املتناقضة

وبقي أمران لخران إمنا  مث ترتب هلم على ذلك أصالن لخران معاداة أهل احلق ومواالة أهل الباطل
يظهران إذا بعث ما يف القبور وحصل ما يف الصدور هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إىل هللا 

 .موالهم احلق وضل عنهم ما كانوا يفرتون
إن هؤالء املعطلة النفاة من اجلهمية ومن اتبعهم ال ميكن على : الوجه التاسع والتسعون بعد املائة

 وها وقواعدهم اليت أسسوها حمبة هللا وال مدحه وال محده ومتجيده والثناء عليهأصوهلم اليت أصل
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وال الرضى به وال االبتهاج بقربه وال الفرح به وال اللذة العظمى برؤية وجهه وال لذة اآلذان واألرواح 
من عذابه هلم بغري جرم بسماع كالمه بل وال الشوق إليه وال األمان وال الطمأنينة به وإليه وال األمن 

أصال ومن إبطاله أعماهلم الصاحلة بغري سبب بل أعظم من ذلك أهنم سدوا على أنفسهم طريق العلم 
إبثباته وإثبات ربوبيته إال مبا ينايف صفاته وأفعاله فليس هلم طريق إىل إثبات ذاته إال مبا يستلزم نفي ذاته 

بصدق رسله بتجويزهم عليه كل شيء حىت إنه جيوز عليه وصفاته وأفعاله وسدوا علىأنفسهم طريق العلم 
أتييد الكاذب املفرتي عليه أبعظم املعجزات وليس يف العقل ما حييل ذلك عندهم وسدوا على أنفسهم 
طريق العلم ابملعاد ألهنم بنوه على إثبات اجلوهر الفرد وال حقيقة له وهذه عملة إمنا يظهر تفصيلها عند 

 .ودالئلهمالكالم على مسائلهم 
أما حمبة الرب سببانه فإهنم صرحوا أبنه ال حيب وال حيب واستدلوا على ذلك مبا هو مناقض للفطرة 
والعقل والشرائع كما سنذكره إن شاء هللا وأصل الدين هو كونه سببانه حيب وال حيب فإن الشرائع 



مال التعظيم واإلجالل والذل مبناها على شهادة أن ال إله إال هللا واإلله هو املستبق لكمال احلب بك
 له واخلضوع له فإنكار احملبة
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إنكار لنفس اإلهلية وأما فروعها فمبناها على كونه سببانه حيب أقواال وأعماال وميدح فاعليها ويثين 
عليهم ويقرهبم منه ويبغض أقواال وأعماال ويذم فاعليها ويبغضهم ويبعدهم منه وعنده أنه ال حيب وال 

ض بل كل ما شاءه فهو حمبوب له ومامل يشأه فهو مبغوض فإن حمبته عندهم هي إرادته وهلذا قالوا ال يبغ
حيبه أحد ألن احملبة نوع من اإلرادة والقدمي ال ميكن أن يراد وأما أنه ال ميدح وال حيمد فلما قرروا أن 

ة واألمل عليه حمال كما سنذكر املدح هو جمرد اإلخبار عن استبقاق املمدوح ما يلتذ به ويفرح به واللذ
 .ألفاظهم بعد هذا الوجه والكالم عليها

وأما الرضا به واالبتهاج والسرور بقربه فذلك من توابع احملبة وعندهم أنه ال ميكن تعلق احملبة به بوجه 
وأما اللذة برؤية وجهه ومساع كالمه فليس له عندهم وجه وال يرى حبال وال يكلم وال ميكن أن يتكلم 
وأما اإل ابة إليه فأصل اإل ابة حمبة القلب وخضوعه وذله للمببوب املراد فمن ال حيب ال ميكن اإل ابة 

وأما الطمأنينة به واألمن من عذابه بغري جرم فال . إليه وكذلك الفرح والسرور بقربه عندهم أنه أمر حمال
م أكفر اخللق به وكالمها ابلنسبة طريق هلم إىل ذلك ألهنم جيوزون عليه أن يعذب أعظم أهل طاعته وينع

إليه سواء عندهم وإمنا يعلم ضد ذلك خبرب صادق واألدلة اللفظية عندهم ال تفيد اليقني وكثري منهم 
 .يشك يف العموم أو ينكره والقدرة صاحلة وال حسن وال قبح هناك البتة
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واألعراض واحلركة والسكون وأن ما قامت به وأما طريق العلم إبثباته فإهنم إمنا أثبتوه بطريق اجلواهر 
األعراض واحلوادث جيب أن يكون حاداث فلزمهم نفي عميع صفاته وأفعاله إذ لو أثبتوها بزعمهم ألفسد 
عليهم طريق إثباته والعلم به ولزمهم إنكار علوه على خلقه واستوائه على عرشه وتكلمه وأن يكون له  

ألرض ومن استهجن منهم هذا ارتكب التناقض وأثبت بعضها كالم يسمع منه فضال أن ينزل إىل ا
ونفى بعضا ومل يوف ما أثبته حقه بل نفى حقيقته وأثبت لفظه أو أثبته من وجه ونفاه من غريه أو أثبت 
منه ماال يعقل فهم سلكوا يف طريق إثبات وجوده أعظم الطرق املنافية لوجوده فضال عن ثبوت صفات  



 .كماله وأفعاله
يق العلم ابلنبوة فإهنم أصلوا أنه سببانه جيوز عليه كل ممكن وأنه جيوز عليه أتييد الكذابني أبنواع وأما طر 

املعجزات وأنه ال فرق ابلنسبة إليه سببانه بني ذلك وبني أتييد الصادقني هبا فإن العقل ال يقبل ذلك 
أن هذا يسد طريق العلم ابلنبوة  وال حيسن هذا وليس إال جمرد القدرة واملشيئة فلما أورد عليهم العقالء

عدلوا إىل نوع من املعارضة خلصومهم من املعتزلة وقالوا هذا يلزمنا ويلزمكم فإن وجوب النظر يف 
املعجزة عندكم وإن وجب ابلعقل لكن وجوبه نظري فاملكلف يقول ال أنظر حىت جيب علي وال جيب 

 علي حىت أنظر فسددمت على أنفسكم
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ات النبوة فانظر كيف لل أمر الفريقني إىل االعرتاف أبن العلم إبثبات النبوة طريقه مسدودة طريق إثب
عليهم وماذا يفيدكم مشاركة خصومكم لكم يف هذا الضالل املبني والكفر املستبني فأبعد هللا أصوال 

عرفته أن وقواعد هذا حاصلها ورأس مال أصباهبا أفال يستبي من هذا حاصل معقوله وعلمه ومنتهى م
يذكر أنصار هللا ورسوله وحزبه مبا ال يليق أو ينسبهم إىل ما هو أوىل به منهم من اجلهل وخمالفة املعقول 
واملنقول وهذا موضع املثل الساير رمتين بدائها وانسلت وقد تقدم ما ذكره إمام أهل السنة دمحم بن 

هنم شبهوا هللا سببانه ابألصنام واملوات إمساعيل البخاري عن بعض أهل العلم أن اجلهمية هم املشبهة أل
 ومما يوضح األمر

وهو أن هؤالء كما وضعوا قانو ا أصلوه لنفي كالمه ومسعه وبصره ومباينته : الوجه املويف مائتني وجها
خللقه واستوائه على عرشه وجميئه لفصل القضاء بني عباده ورؤية أنبيائه وأوليائه له يف دار الكرامة أبن 

زم التجسيم والتشبيه والتمثيل والرتكيب وحلول احلوادث وضعوا قانو ا لخر يتضمن نفي ما ذلك يستل
وصف به نفسه من الرأفة والرمحة واحملبة واملودة واحلنان والغضب والرضى والفرح والضبك والتعجب 

 قالوا
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ألهنا تستلزم الشهوة والنفرة ألن هذه األمور مضتمنة لألمل واللذة وهللا سببانه منزه عن ذلك قالوا و 
 .وهو سببانه منزه عنهما



فانظر كيف توصلوا إىل نفي ما أثبته هللا لنفسه وأثبته له رسوله من هذه األمور هبذه األلفاظ اجململة 
املتشاهبة املتضمنة للبق والباطل فهي ذات وجهني حق وابطل فتقبل من الوجه احلق وترد من الوجه 

اللذة واألمل والنفرة من األلفاظ اليت فيها إعمال وإهبام فكثري من الناس إمنا الباطل فلفظ الشهوة و 
يطلقها إبزاء شهوة احليوان من األكل والشرب والنكاح وهللا تعاىل قد جعل الباعث على إتيان الذكور 

لشهوة إبزاء ما الشهوة اجملردة ال احلاجة إىل ذلك فإن هللا مل حيرم على عباده ما حيتاج العباد إليه ويطلق ا
هو أعم من ذلك كشهوة اجلاه واملال والعز والنصر والعلم قال اإلمام أمحد دمحم بن إسباق صاحب 

[ 17الزخرف]{ َوِفيَها َما َتْشَتِهيِه األَنـُْفُس َوتـََلذُّ اأَلْعنُيُ }حديث يشتهى حديثه وقد قال تعاىل يف اجلنة 
 .ب ومسموع ومرئي وغريهوهذا يعم كل ما تشتهيه األنفس من مأكول ومشرو 
 وتطلق الشهوة على اإلرادة نفسها فيقال ملن له إرادة
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يف الشيء وحمبة له هو يشتهيه كما يقال فالن يشتهي لقاء فالن ويشتهي قربه ويشتهي احل  بل يقال 
شتهي شرب ملن يريد ما تكره نفسه ملصلبة أنه يشتهيه كما يقال فالن يشتهي الشهادة يف سبيل هللا وي

 .الدواء
فنقول أتعنون ابلشهدة اليت نفيتموها عن هللا الشهوة احليوانية أم الشهوة اليت هي أعم أم اإلرادة واحملبة 
فإن أردمت األول فنفيه حق ودعواكم لزومه من ما أثبته لنفسه من الفرح والرضى والضبك وحنوها ابطلة 

 .تتضمن الكذب والتلبيس
ابطل وتوسلكم إىل نفيه بتسميته شهوة تلبيس وتدليس ونفي للمعىن احلق وإن أردمت الثالث فنفيه 

 .الثابت بتسميته ابالسم املستهجن يف حق من وصف به
وإن أردمت الثاين استفصلناكم عن مرادكم فإن فسرمتوه مبا ميتنع وصفه به قبلناه وإن فسرمتوه مبا وصف 

 .جممل حمتمل استفصلناه فقبلنا حقه وردد ا ابطلهبه نفسه قابلناه ابإلنكار والرد وإن فسرمتوه أبمر 
وهؤالء النفاة جتدهم دائما يعتمدون هذه الطريقة املتضمنة للتلبيس والتدليس وينفون هبا حقائق ما أخرب 
هللا به عن نفسه فيأتون إىل ألفاظ معناها يف اللغة الغربية أخص من معناها يف اصطالحهم فينفون معناها 

 وا عليه ويومهون الناس أهنم إمنا نفوا معناهاالعام الذي اصطلب

(0/7004) 



 

املعروف يف اللغة والناس أول ما يسمعون تلك األلفاظ إمنا يفهمون منها معناها اللغوي فيوافقوهنم على 
النفي تعظيما هلل وتنزيها له ومرادهم نفي املعىن العام الذي اصطلبوا عليه وقد عمعوا يف ذلك حتريف 

 .ن مواضعها وحتريف كالم هللا ورسوله عن مواضعه ولبس احلق ابلباطل يف النفي واإلثباتلغة العرب ع
فمعرفة مراد هؤالء وكالمهم من متام مقاصد الدين ليتمكن أهل السنة واحلديث من رد ابطلهم وتبيني 

هم وسأل إفكهم وقد أمر النيب زيد بن اثبت أن يتعلم كتاب اليهود فكان يكتب له كتبهم ويقرأ له كتب
 رجل عبد هللا بن عمر عن

(0/7007) 

 
 

األنبذة وقال أخربين عنها بلغتكم وفسرها يل بلغتنا فإن لكم لغة ولنا لغة فذكرها ابن عمر ابللفظ الذي 
 .قاله النيب مث فسرها بلغة السائل

لسنة واحلديث فنقول أنتم يف هذا املقام إمنا نظركم يف املعاين العقلية ال يف إطالق األلفاظ فإن أهل ا
أعلم بذلك منكم وأوىل مبراعاة األلفاظ الشرعية وهم أبعد عن أن يصفوا هللا إال مبا وصف به نفسه 

ووصفه به رسوله منكم فما مقصودكم من نفي الشهوة والنفرة واللذة واألمل عنه إن عنيتم به ما هو من 
قدس ينفيه فإثباته نقص وعيب وأنتم خصائص املخلوقني فال ريب يف انتفائه عنه سببانه ألن كماله امل

قد اعرتفتم أنه مل يقم دليل عقلي على تنزيهه عن العيوب والنقائص وإمنا استندمت فيه إىل اإلعماع 
 واعرتفتم أبن داللته ظنية وهذا موجود يف إرشادكم
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سببانه ال جيوز أن مياثل  وهنايتكم وغريها وحنن نقرر نفي ذلك ابألدلة القطعية والرباهني اليقينية فإنه
خلقه يف شيء من صفاهتم وأفعاهلم فهو منزه عن أن يطلب ما يقبح طلبه أو يريد ما ال حيسن إرادته أو 
يطلب ويكره وحيب ما ال يصلح طلبه وكراهته وحمبته إال للمخلوق وكل ما ينزه سببانه عنه من العيوب 

به ويقدس وحيمد وميجد وداخل يف معاين أمسائه  والنقائص فهو داخل فيما نزه نفسه عنه وفيما يسبح
احلسىن وبذلك كانت حسىن أي أحسن من غريها فهي أفعل تفضيل معرفة ابلالم أي ال أحسن منها 

بوجه من الوجوه بل هلا احلسن الكامل التام املطلق وأمساؤه احلسىن ولايته البينات متضمنة لذلك  اطقة 



 .دون وزاغ عنها الزائغونبه صرحية فيه وإن أحلد فيها امللب
وقد بينا فيما تقدم أن كل ما ينزه الرب عنه إن مل يكن متضمنا إلثبات كماله ومستلزما ألمر ثبويت 

يوصف به مل يكن يف تنزيهه عنه مدح وال محد وال متجيد وال تسبيح إذ العدم احملض كامسه ال محد فيه 
ا هي حق اثبت موجود يستبق احلمد عليها وذلك وال مدح وإمنا ميدح سببانه بنفي أمور تستلزم أمور 

احلق املوجود ينايف ذلك الباطل املنفي فيستدل برفع أحدمها على ثبوت اآلخر فتارة يستدل بثبوت 
 تلك احملامد والكماالت على نفي النقائص
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سببانه القدوس  اليت تنافيها واترة يستدل بنفي تلك النقائص على ثبوت الكماالت اليت تنافيها فهو
ال يـَْعُزُب َعْنُه ِمثْـَقاُل }لكمال حياته وقيوميته و [ 555البقرة]{ أَتُْخُذُه ِسَنٌة َوال نـَْومٌ }السالم كما قال 

{ َوال َيْظِلُم رَبَُّك َأَحداً }لكمال قدرته [ 11ق]{ َوَما َمسََّنا ِمْن لُُغوبٍ }لكمال علمه [ 1سبأ]{ َذرَّةٍ 
لكمال علمه وحفظه [ 55طه]{ ال َيِضلُّ َريبِ  َوال يـَْنَسى}غناه ورمحته و لكمال عدله و [ 01الكهف]
{ َوُهَو ُيْطِعُم َوال ُيْطَعمُ }لكمال قدرته وقوته [ 555البقرة]{ َوال يـَُؤوُدُه ِحْفظُُهَما َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيمُ }
{ َومَلْ َيُكْن َلُه ُكُفواً َأَحدٌ }ه لكمال صمديت[ 1اإلخالص]{ مَلْ يَِلْد َومَلْ يُوَلدْ }و [ 70األنعام]
{ َومَلْ َيُكْن لَُه َويلٌّ ِمَن الذُّل  }لتفرده ابلكمال املطلق الذي ال يشاركه فيه غريه [ 0اإلخالص]
 [75الشمس]{ َوال خَيَاُف ُعْقَباَها}لكمال عزته وسلطانه [ 777اإلسراء]
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أعدائه خبالف املخلوق فإنه إذا انتقم من عدوه خياف فنفى عن نفسه خوف عاقبة ما فعله من إهالك 
عاقبة ذلك إما من هللا وإما من املنتصرين لعدوه وذلك على هللا حمال واخلوف يتضمن نقصان العلم 

والقدرة واإلرادة فإن العامل أبن الشيء ال يكون ال خيافه والعامل أبنه يكون وال بد قد يئس من النجاة منه 
فخوفه دون خوف الراجي وأما نقص القدرة فألن اخلائف من الشيء هو الذي ال  فال خياف وإن خاف

 .ميكنه دفعه عن نفسه فإذا تيقن أنه قادر على دفعه مل خيفه
وأما نقص اإلرادة فألن اخلائف حيصل له اخلوف بدون مشيئته واختياره وذلك حمال يف حق من هو بكل 

ء إال مبشيئته وإرادته فما شاء كان وما مل يشأ مل يكن شيء عليم وعلى كل شيء قدير ومن ال يكون شي



وهذا ال ينايف كراهته سببانه وبغضه وغضبه فإن هذه الصفات ال تستلزم نقصا ال يف علمه وال يف 
قدرته وال يف إرادته بل هي كمال ألن سببها العلم بقبح املكروه املبغوض املغضوب عليه وكلما كان 

 .ته وبغضه أقوى وهلذا يشتد غضبه سببانه على من قتل نبيه أو قتله نبيهالعلم حباله أهم كانت كراه
 فصل

وإن قال أعين بذلك ما هو أعم من شهوة احليوان وأمله ولذته ونفرته قيل له الشهوة والنفرة جنسهما 
 احلب
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والبغض ما  والبغض فكل مشته لشيء فهو حمب له وكل  افر عن شيء فهو مبغض له وإن كان يف احملبة
ال يسمى يف لغة القوم شهوة ونفرة كمببتنا هلل ورسوله وإذا كان كذلك فمعلوم أن هللا سببانه قد 
وصف نفسه ابحملبة والبغض يف غري موضع من كتابه وسنة رسوله وهو موصوف ابإلرادة والكراهة 

إن املشتهي فيه نوع املتضمنة للبب والبغض والشهوة والنفرة أيضا تتضمن معىن اإلرادة والكراهة ف
إرادة والنافر فيه نوع كراهة واإلرادة والكراهة من لوازم احلياة فكل حي مريد كاره والشهة والنفرة من 

 .لوازم احليوان فإنه يشتهي ما يتضمن بقاء ذاته ويالئمه وينفر من ضد ذلك
حملبوب املكروه ملا يف لغة وهذه األمساء قد تتنوع إما حبسب صفاهتا يف أنفسها وإما حبسب متعلقها وهو ا

العرب من التفريق بني اللفظني ألدىن فرق بني املعنيني لقوة التمييز يف عقوهلم وألسنتهم خبالف األمم 
الذين يضعف فيهم التمييز فإهنم يغلب عليهم االقتصار على القدر املشرتك يف العقل واللسان وثبوت 

نع ثبوت القدر املشرتك بينها والذي تدركه سائر األمم تلك الفروق اللفظية يف املعاين واأللفاظ ال مي
 .فيجب إثبات القدر املشرتك والقدر املميز

وإذا كان بني الشهوة واحملبة واإلرادة والرضى والفرح قدر مشرتك وبني النفرة والبغض والكراهة 
 والسخط
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نفي عميع مسماه لزم نفي القدر وحنوها قدر مشرتك فمن نفى مسمى أحد هذه األلفاظ فإن عىن به 
املشرتك الثابت يف البواقي وإن نفى ما خيتص به مما هو من خصائص املخلوقني فقد أصاب وهللا 



سببانه منزه يف عميع ذلك إن أثبت له وإن نفي عنه شيء من ذلك مما هو خمتص به ألجل ما يظنه 
ه إمنا يوصف من كل نوع أبكمل ذلك مستلزما لنقص فذلك الزم له يف عميع ما يوصف به فإنه سببان

 .النوع على وجه ال يستلزم نقصا وال متثيال
 فصل

يبني ذلك أن احلب والبغض من لوازم احلياة فال يكون حي إال حمب مبغض كما ال يكون حي إال وله 
رهه علم وإرادة وفعل بل حب هللا سببانه ملا حيبه وبغضه ملا يبغضه وإرادته ملا يريده وكراهته ملا يك

ُفَسُكمْ }أكمل احلب والبغض واإلرادة والكراهة كما قال تعاىل  { َلَمْقُت اّلِلَِّ َأْكبَـُر ِمْن َمْقِتُكْم أَنـْ
ُ َأَشدُّ أبَْساً َوَأَشدُّ تـَْنِكيالً }وقال تعاىل [ 74غافر] وهذا اتبع لشدة غضبه ومقته [ 10النساء]{ َواّلِلَّ

ةً َأَومَلْ يـََرْوا َأنَّ اّلِلََّ }وقال تعاىل  ُهْم قـُوَّ وكذلك هو أرحم الرامحني [ 75فصلت]{  الَِّذي َخَلَقُهْم ُهَو َأَشدُّ ِمنـْ
وأحكم احلاكمني وأعلم العاملني فهو أكرب يف كل صفة من صفاته كما هو أكرب يف عميع صفاته وذاته 

 .وأفعاله
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 فصل
 وأبطلها كلها فكفا ا مؤنتها مث اختار وقد ذكر أفضل متأخريهم أدلتهم على امتناع هذه األمور على هللا

لنفسه مسلكا هو أبطل منها فقال واملعتمد أن نقول لو صبت اللذة على هللا تعاىل لكان خلقه للملتذ 
به إما أن يكون يف األزل أو ال يكون والقسمان ابطالن فالقول بصبة اللذة على هللا حمال وإمنا قلنا إنه 

زل ألن الفعل األزيل حمال وإمنا قلنا يستبيل أن يكون حاداث ألنه إذا  ال يصح خلقه للملتذ به يف األ
كان حاداث كان ممكنا قبل كونه وإال كان ممتنعا مث انقلب إىل اإلمكان وهو حمال وإذا كان ممكنا فاهلل 

 .قادر على إجياده قبل ذلك وإال كان منتقال من القدرة إىل العجز وهو حمال وإذا ثبت ذلك
ن صبت عليه اللذة إذا كان عاملا بقدرته على حتصيل امللتذ به وكان امللتذ به يف نفسه فنقول كل م

ممكنا فإنه يكون كامللجأ إىل إجياد امللتذ به وإذا كان كذلك لزم كونه تعاىل فاعال للملتذ به قبل فعله 
ى إىل احملال حمال وذلك حمال فثبت أن القول بصبة اللذة على هللا حمال ألنه يفضي إىل احملال وما أفض

ومضمون هذه احلجة بعد تطويل مقدماهتا أن جواز ذلك عليه مستلزم لكون امللتذ به حاداث وكونه 
 متقدما على حدوثه وكون الشيء

(0/7001) 



 

 متقدما على وجوده حمال وفسادها بني من وجوه
ة والرضى أبن يقال لو صبت النقض واملعارضة ابإلرادة واحملبة والرمح( الوجه الواحد واملائتان)أحدها 

على هللا اإلرادة واحملبة والرضى لكان فعله للمراد احملبوب املرضي إما يف األزل وهو حمال وإما يف مامل 
 .يزل وهو حمال ملا ذكره بعينه من مقدمات دليله

سم واحليز أن لفظ اللذة واألمل من األلفاظ اليت فيها إعمال واشتباه كلفظ اجل: الوجه الثاين واملائتان
والرتكيب وغريها وليس هلا ذكر يف الكتاب والسنة بنفي وال إثبات بل جاء يف القرلن والسنة وصفه 
ابحملبة والرضى والفرح والضبك ووصفه أبنه يصرب على ما يؤذيه وإن كان العباد ال يبلغون نفعه 

وهو إبطال ملا جاءت به  فينفعونه وال ضره فيضرونه والذي نفاه هؤالء يدرجون حتته ما وصف به نفسه
الرسل ونزلت به الكتب وملا خلق اخللق ألجله فإن هللا سببانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليدعو اخللق إىل 
ما حيبه ويرضاه وينهوهم عما يبغضه ويسخطه وقد أخرب رسوله عنه من حمبته ورضاه وفرحه وضبكه 

 بغضه ومقته وكراهته ألعدائهوتسليته ألوليائه وأحبائه وأهل طاعته وعن غضبه وسخطه و 
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وأهل خمالفته مما يضيق هذا املكان عن استقصائه وعلى هذا األصل تنشأ مسألة التبسني والتقبيح وقد 
ذكر اها مستوفاة يف كتاب املفتاح وذكر ا على صبتها فوق اخلمسني دليال وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص فيما يروي عن 

ال احد أصرب على أذى : "وقال" ابن لدم يسب الدهر وأ ا الدهر أقلب الليل والنهاريؤذيين : "ربه تعاىل
شتمين ابن لدم وما ينبغي : "وقال حاكيا عن ربه" يسمعه من هللا جيعلون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم

 وقد فرق هللا بني أذاه وأذى رسوله وأذى املؤمنني" له ذلك وكذبين ابن لدم وما ينبغي له ذلك
َيا َواآلِخَرِة َوَأَعدَّ هَلُْم َعَذاابً ُمِهيناً }واملؤمنات فقال  نـْ ُ يف الدُّ َ َوَرُسوَلُه َلَعنَـُهُم اّلِلَّ  َوالَِّذيَن ِإنَّ الَِّذيَن يـُْؤُذوَن اّلِلَّ

 يـُْؤُذوَن اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناتِ 

(0/7054) 

 
 

وليس أذاه سببانه من جنس [ 51,  51األحزاب]{ ْهَتا اً َوِإمْثاً ُمِبيناً ِبَغرْيِ َما اْكَتَسُبوا فـََقِد اْحَتَمُلوا بُـ 
 .األذى احلاصل للمخلوقني كما أن سخطه وغضبه وكراهته ليست من جنس ما للمخلوقني



إن ما وصف هللا سببانه به نفسه من احملبة والرضى والفرح والغضب والبغض : الوجه الثالث واملائتان
الكمال إذ يف العقول أ ا إذا فرضنا ذاتني إحدامها ال حتب شيئا وال تبغضه  والسخط من أعظم صفات

 .وال ترضاه وال تفرح به وال تبغض شيئا وال تغضب منه وال تكرهه وال متقته
والذات األخرى حتب كل عميل من األقوال واألفعال واألخالق والشيم وتفرح به وترضى به وتبغض كل 

قت أهله وتصرب على األذى وال جتزع منه وال تتضرر به كانت هذه قبيح يسمى وتكرهه ومتقته ومت
الذات أكمل من تلك املوصوفة بصفات العدم واملوات واجلهل الفاقدة للبس فإن هذه الصفات ال 
تسلب إال عن املوات أو عمن فقد حسه أو بلغ يف النهاية والضعف والعجز واجلهل إىل الغاية اليت مل 

وال غضبا وال رضى بل اليهود الذين وصفوه ابلغم واحلزن والبكاء والندم أحسن  تدع له حبا وال بغضا
 حاال من الذين سلبوه هذا الكمال كما أن املشبهة احملضة

(0/7057) 

 
 

خري من املعطلة النفاة لصفات كماله وحقائق أمسائه احلسىن وأهل احلق أنصار هللا ورسوله وكتبه والسنة 
 .براء من الفريقني

أنه ال كمال يف جمرد سلب ذلك عنه كما قدمنا أن السلب إن مل يتضمن إثباات : الرابع واملائتان الوجه
وإال مل يكن مدحا وال كماال فليس له من جمرد كونه ال حيب وال يرضى وال يفرح وال يضبك وال 
زن يغضب محد وال كمال فإنه نفي صرف وعدم حمض فال حيمد به وهذا خبالف نفي الغم واهلم واحل

والندم عنه فإنه يتضمن ثبوات وهو كمال قدرته وعلمه فإن أسباب هذه األمور إما عجز مناف للقدرة 
وإما جهل مناف للعلم وكمال قدرته وعلمه يناقض وصفه بذلك وهذا وغريه مما يبني أن النفاة واملعطلة 

تسبيبا وحتميدا وثناء على أقل الناس حتميدا ومتجيدا وتسبيبا وثناء على هللا وأن أهل اإلثبات أعظم 
 .هللا كما سنقرره فيما بعد إن شاء هللا

أن يقال ما املانع من أن يكون رضاه وحمبته وفرحه من كماله يف نفسه وما هو : الوجه اخلامس واملائتان
عليه من اجلالل واجلمال وال حيتاج يف ذلك إىل شيء خملوق بل يكفي يف حصوله عماله وجالله وحينئذ 

 ولك لو صح الرضى والفرحفيقال ق

(0/7055) 

 
 



الذي تسميه أنت لذة عليه لكان خلق املفروح املرضي به إما يف األزل أو بعده إمنا جيب ذلك إذا امتنع 
أن تكون حمبته لنفسه ورضاه بنفسه وفرحه بنفسه سببانه وحينئذ فال ينتفي ينتفي املعىن الذي مسيته لذة 

ليال على امتناعه بل أنت يف نفي هذاأضعف حجة ممن نفى التذاذ إال إذا امتنع هذا وأنت مل تقم د
أوليائه ابلنظر إىل وجهه فإن أصباب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والتابعني كلهم وأهل السنة كلهم متفقون على 

إثبات رؤية املؤمنني لرهبم يف اآلخرة ولكن زعم بعض أهل الكالم أنه ال حيصل هلم بذلك لذة كما زعم 
أبو املعايل اجلويين يف رسالته النظامية أن نفس النظر إليه سببانه ال لذة فيه إذ اللذة إمنا تكون ابملناسب 

وال مناسبة بني القدمي واحملدث وزعم أن هذا من أسرار التوحيد وكذلك أبو الوفا بن عقيل مسع قائال 
تذ ابلنظر إليه وهذه نزعة اعتزالية يقول أسألك لذة النظر إىل وجهك فقال اي هذا هب أن له وجها أفتل

وإال فأهل املعرفة ابهلل وخاصة أولياء هللا ليس عندهم شيء ألذ من النظر إىل وجهه الكرمي وليس بني 
 هذه اللذة ولذة األكل والشرب والنعيم املنفصل نسبة أصال كما ال نسبة بني
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اللذتني ال تدرك أصال قال شيخنا وعلى ذلك عميع أهل الرب هلالج لج وبني شيء من خملوقاته فالنسبة بني 
السنة وسلف األمة وأئمة اإلسالم قال احلسن البصري شيخ اإلسالم يف زمن التابعني لو علم العابدون 

 .أهنم ال يرون رهبم يف اآلخرة لذابت نفوسهم يف الدنيا شوقا إليه
ى ربه يف اآلخرة ملا عبده يف الدنيا وقال أ ا وقال الشافعي رمحه هللا لو علم دمحم بن إدريس أنه ال ير 

أخالف ابن علية يف كل شيء حىت يف قول ال إله إال هللا فإين أقول ال إله إال هللا الذي يرى يف اآلخرة 
وهو يقول ال إله إال هللا الذي ال يرى يف اآلخرة وكذلك جاءت السنن عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كما روى 

 به عن صهيب عن النيب ملسو هيلع هللا ىلصمسلم يف صبي

(0/7050) 

 
 

إذا أدخل أهل اجلنة اجلنة  ادى مناد اي أهل اجلنة إن لكم عند هللا موعدا يريد أن ينجزكموه : "قال
فيقولون وما هو أمل يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا اجلنة وينجنا من النار قال فيكشف احلجاب 

فأخرب الصادق املصدوق أن " اهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزايدةفينظرون إليه فما أعط
نظرهم إليه أحب إليهم من كل ما أعطامهوه وكذلك ما رواه اإلمام أمحد وأهل السنن وابن حبان يف 



اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على اخللق : " صبيبه من حديث عمار بن ايسر أنه مسع النيب يدعو
احلياة خريا يل وتوفين إذا كانت الوفاة خريا يل اللهم إين أسألك خشيتك يف الغيب  أحيين ما كانت

والشهادة وكلمة احلق يف الغضب والرضا والقصد يف الفقر والغىن وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد 
 العيش بعد املوت وأسألك نعيما ال ينفد وقرة عني ال تنقطع وأسألك لذة النظر إىل وجهك والشوق إىل

 يوضبه" لقائك يف غري ضراء مضرة وال فتنة مضلة اللهم زينا بزينة اإلميان واجعلنا هداة مهتدين
وهو أن اللذة والفرح اتبعة للمببة يف الكمال والقوة واحملبة اتبعة ملعرفة احملب : الوجه السادس واملائتان

 ما كانت احملبةبصفات احملبوب وعماله فكلما كان العلم به أكمل كانت حمبته أقوى وكل
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أقوى كانت اللذة والفرح به أكمل وأمت وإذا ثبت هذا فإذا كان العباد حيصل هلم مبعرفته وذكره ورؤيته 
واستماع كالمه منه ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر وهو سببانه أعلم بنفسه 

م من محد احلامدين له وثناء املثنني عليه فإن من غريه وكذلك كان محده لنفسه وثناؤه على نفسه أعظ
احلمد والثناء اتبع للمعفرة والعلم بصفات احملمود وهلذا كان النيب أعظم الناس محدا لربه وثناء عليه ملا  
كان أعلم اخللق به فثناء الرب سببانه على نفسه ومحده لنفسه ومتجيده لنفسه وحمبته لنفسه ورضاه 

ال اخللق أو يدور يف قلوهبم أو جتري به ألسنتهم كما قال النيب ال أحصي ثناء عن نفسه فوق ما خيطر بب
 .عليك أنت كما أثنيت على نفسك يوضبه

أنه سببانه إذا كان حيب بعض ما خلقه ويرضى عنه ويفرح به ملا أعطاه من : الوجه السابع واملائتان
ن حمبته ملخلوقه وأنه إذا أحب صفات الكمال فمببته لنفسه ورضاه عن نفسه أوىل وأحرى وأعظم م

أهل العلم وأهل الرمحة وأحب احملسنني وأحب الصابرين وأحب الشاكرين وأثىن عليهم وهو الذي 
أعطاهم هذه الصفات وأحبهم ألجلها فما الظن مبببته لنفسه وثنائه عليها ومن املعلوم أن حمبته هلم 

 .وثناءه عليهم تبع حملبته لنفسه وثنائه على نفسه
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إن اجلهمي أبطل هذا بقوله إن اللذة إدراك املالئم فيلزم أن يقال ذات هللا : الوجه الثامن واملائتان
 مالئمة لذاته وذلك غري معقول ألن املالئمة ال تتقرر إال بني شيئني وهذا الذي قرره ابطل من وجوه



أ عن اإلدراك فاإلدراك سببها ال أن اللذة ليست نفس إدراك املالئم كما زعم بل هي حالة تنش: أحدها
نفسها فهاهنا ثالثة أشياء مالئم وإدراكه وما ينشأ عن اإلدراك من االلتذاذ والفرح والسرور وكذلك األمل 
ليس هو نفس إدراك املنايف بل حالة تنشأ عن إدراكه وعلى هذا فإدراك الذات مالئم والفرح والرضى 

وهذا أمر معقول لكل عاقل فإن املخلوق يدرك من ذاته كما الذي مسيته لذة مرتتب على إدراك الذات 
ال يلتذ إبدراكه ويسر ويفرح به مع كون ذلك الكمال  اقصا بني عدمني وهو من غريه ليس منه فكيف 

 مبن له الكمال املطلق الواجب السرمد وهو مل يستنفده من غريه وهو أعلم بكماله وكل ما سواه
رر إال بني اثنني جوابه أن مثل هذا يكون يف الذات الواحدة ابعتبارين كما قولك املالئمة ال تتق: الثاين

[ 57يوسف]{ ِإنَّ النـَّْفَس أَلمَّارٌَة اِبلسُّوءِ }وقال [ 04النازعات]{ َونـََهى النـَّْفَس َعِن اهْلََوى}قال تعاىل 
 [ .51األعراف]{ رَبَـَّنا ظََلْمَنا أَنـُْفَسَنا}وقال لدم 
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واحدة وهي الناهية املنهية واألمارة املأمورة والظاملة املظلومة كما تكون هي العاقلة املعقولة فالنفس 
واإلنسان حيب نفسه فيكون احملب احملبوب فإذا كان هذا أمرا معقوال يف املخلوق غري ممتنع فكيف ميتنع 

 يف حق اخلالق
إن هللا عميل : "وقال" اللهم إنك عفو حتب العفو: "أنه سببانه حيب صفاته كما قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: الثالث

 وإن هللا"، "وإن هللا وتر حيب الوتر"، "وإن هللا نظيف حيب النظافة"، "حيب اجلمال

(0/7051) 

 
 

وإذا كان حيب صفاته وهي قائمة بذاته " إين عليم أحب كل عليم " وروي " طيب ال يقبل إال طيبا
 فكيف مبببته لذاته

أن يقال ما املانع أن حيب ويرضى ويفرح ويضبك مبا يكون من األمور احلادثة : سع واملائتانالوجه التا
املوافقة حملبته ورضاه كما يف األحاديث املستفيضة املتواترة مثلما يف صبيح البخاري وغريه عن أيب 

 ا معه حيث يذكرين وهللا أفرح بتوبة وأ"، "قال هللا تعاىل أ ا عند ظن عبدي يب: "هريرة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال
 "عبده من أحدكم جيد ضالته يف الفالة
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ومن تقرب إيل شربا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إيل ذراعا تقربت منه ابعا وإذا أقبل ميشي أقبلت إليه "

 ".أهرول 
ف تقول بفرح عبد إذا انفلتت منه كي: "ويف الصبيح عن الرباء بن عازب قال قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

راحلته جتر زمامها أبرض قفر ليس فيها طعام وال شراب وعليها له طعام وشراب فطلبها حىت شق عليه 
مث مرت جبذل شجرة فتعلق زمامها فوجدها متعلقة به قلنا شديد اي رسول هللا فقال رسول هللا صلى هللا 

 ويف الصبيح عن أنس أن" ده من الرجل براحلتهعليه وسلم أما وهللا هلل أشد فرحا بتوبة عب
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" هللا أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إذا سقط على بعريه قد أضله أبرض فالة : " رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال
" هلل أفرح بتوبة عبده من العقيم الوالد واملضل الواجد والظمآن الوارد " ويف كتاب العلل للدارقطين 

هذا أو حنوه ولو كان يف املفروح به أعلى من هذا املثال لذكره فتأمل سائرا وحده أبرض مفازة معطشة ال 
ماء هبا وال زاد ضلت راحلته فيها فاشتد جوعه وظمأه فأيس من احلياة فاضطجع يف أصل شجرة ينتظر 

ذلك مصرحا به يف بعض  املوت مث استيقظ فإذا الراحلة قائمة على رأسه وعليها طعامه وشرابه كما جاء
طرق هذا احلديث فهل يف الفرح قط أعظم من هذا وهلذا الفرح بتوبة العبد سر أكثر اخللق حمجوبون 

عنه ال تبلغه عقوهلم وبه يعرف سر تقدير ما يثاب منه على العبد ألنه يرتتب عليه ما هو أحب إىل الرب 
 سببانه من عدمه فلو مل يكن يف تقدير الذنب من احلكم

(0/7067) 

 
 

 إال هذه وحدها لكانت كافية فكيف وفيه من احلكم ما ال حيصيه إال هللا مما ليس هذا موضعه
إن اجلهمي احت  على امتناع ذلك عليه أبن هذا انفعال واتثري عن العبد : الوجه العاشر واملائتان

ر يف القدمي تلك واملخلوق ال يؤثر يف اخلالق فلو أغضبه أو فعل ما يفرح به لكان احملدث قد أث
الكيفيات وهذا حمال وهذه الشبهة من جنس شبههم اليت تدهش السامع أول ما تطرق وأتخذ منه 



وتروعه كالسبر الذي يدهش الناظر أول ما يراه وَيخذ ببصره وكصولة املبطل اجلبان الذي حيمل أول 
ىل موسى أهنا تسعى أمره علىخصمه وهكذا شبه القوم كلها هي كببال السبرة وعصيهم اليت خيل إ

َا فََأْوَجَس يف نـَْفِسِه ِخيَفًة ُموَسى قـُْلَنا ال خَتَْف ِإنََّك أَْنَت اأَلْعَلى َوأَْلِق َما يف مَيِيِنَك تـَْلَقْف َما َصنَـ } ُعوا ِإمنَّ
يع الشبه فهكذا احلجة احلق تبطل عم[ 61-61طه]{ َصنَـُعوا َكْيُد َساِحٍر َوال يـُْفِلُح السَّاِحُر َحْيُث أََتى

 الباطلة اليت هي للعقول كببال السبرة وعصيهم لألبصار وجواب هذه الشبهة من وجوه
أن هللا سببانه خالق كل شيء وربه ومليكه وكل ما يف الكون من أعيان وأفعال وحوادث فهو : أحدها

 مبشيئته وتكوينه فما شاء هللا كان وما مل يشأ مل يكن

(0/7065) 

 
 

ا بوجه من الوجوه وكل ما يشاؤه فإمنا يشاؤه حبكمة اقتضاها محده وجمده قضيتان ال ختصيص فيهم
فبكمته البالغة أوجبت كل ما يف الكون من األسباب واملشيئات فهو سببانه خالق األسباب اليت 

ترضيه وتغضبه وتسخطه ويفرح هبا واألشياء اليت حيبها ويكرهها هو سببانه خالق ذلك كله فاملخلوق 
يؤثر فيه سببانه بل هو الذي خلق ذلك كله على علمه أبنه حيب هذا ويرضى به  أعجز وأضعف أن

 .ويبغض هذا ويسخط ويفرح هبذا فما أثر غريه فيه بوجه
أن التأثري لفظ فيه اشتباه وإعمال أتريد أن غريه يعطيه كماال مل يكن له وال وجد فيه صفة كان : الثاين

أن غريه ال يسخطه وال يبغضه وال يفعل ما يفرح به أو حيبه أو  فاقدها فهذا معلوم ابلضرورة أنه يريد به
يكرهه أو حنو ذلك فهذا غري ممتنع وهو أول املسألة وليس معك يف نفيه إال نفس الدعوى بتسمية ذلك 

بَـُعوا َذِلَك أِبَنَـُّهُم اتَـّ }أتثريا يف اخلالق وليس الشأن يف األمساء إمنا الشأن يف املعاين واحلقائق وقد قال تعاىل 
إن كنت أغضبتهم لقد أغضبت : "وقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص أليب بكر يف أهل الصفة[ 51دمحم]{ َما َأْسَخَط اّلِلََّ 

 فما الدليل العقلي أو النقلي على استبالة هذا" ربك

(0/7061) 

 
 

الظاملني إذا فعلوا  أن هذا يبطل حمبته لطاعات املؤمنني وبغضه ملعاصي املخالفني وكراهته لظلم: الثالث
ذلك وهذا معلوم البطالن ابلضرورة والعقل والفطرة اإلنسانية واتفاق أهل األداين كلهم وإطباق الرسل 

 .بل هذا حقيقة دعوة الرسل بعد التوحيد



أن هذا ينتقض إبجابة دعواهتم وإغاثة هلفاهتم ومساع أصواهتم ورؤية حركاهتم وأفعاهلم فإن هذه  : الرابع
 .متعلقة أبفعاهلم فما كان جوابك عنها يف حمل اإللزام فهو جواب منازعيك لك يف هذا املقام كلها أمور

 فصل
إن قولك يستبيل أن خيلق امللتذ به يف األزل وأن ال خيلقه يف األزل إىل : الوجه احلادي عشر واملائتان

 لخره مبين احلجة على مقدمتني
 إنكار وجود امللتذ به قبل وجوده: إحدامها

وجوب حصوله إذا كان كذلك وحنن نتكلم عن املقدمتني فنقول ال نسلم وجوب وجود امللتذ : لثانيةوا
به واحلالة هذه وال أنه يكون كامللجأ إليه فإن قلت داعية اللذة إذا حتققت خالية عن املوانع وكان امللتذ 

زم مع القدرة التامة به ممكن احلصول فالعلم الضروري حاصل بوجوب حصوله فاجلواب أن الداعي اجلا
توجب وجود املقدور بال ريب والداعي هو إما اإلرادة احلادثة أو العلم املقتضي لإلرادة أو جمموعهما 

 وإما جمرد كون الشيء سببا للذة فهذا ال يوجب اإلرادة

(0/7060) 

 
 

ذ ابلشيء احلادثة بل العلم الضروري احلاصل بضد ذلك فقد حيصل لإلنسان نوع ما من أنواع االلتذا
مع قدرته عليه وال يفعله وذلك أن اللذة تتبع احملبة وقد ال تتم حمبة امللتذ به وإرادته فال يوجد لضعف 
احملبة واإلرادة املتعلقة به أو الستلزامه فوات ما هو أحب إليه منه أو حلصول ما هو أكره إليه واملعهود 

ال للذة اليت يوجب فقدها أملا فمىت استلزم عدم يف بين لدم أن اإلرادة اجلارية ال جيب حصوهلا منهم إ
اللذة ابلعرض وقد يتعلق القصد الذايت ابألمرين وقد يغيب بشعوره أبحدمها عن اآلخر الستيالء سلطانه 
على اآلخر أما إذا مل يكن أحدهم متأملا بعدم اللذة ولكن يف وجود امللتذ به زايدة لذة فقط وليس يف 

ع وجوب تعلق اإلرادة به بل قد يريد ذلك وقد ال يريده استغناء مبا عنده من فقده أمل فهذا ليس الواق
 .اللذة عن تلك الزايدة فال جيب فيه حصول الداعي التام وهذا أمر حمسوس

إ ا لو فرضنا يف حقنا أنه جيب حتصيل املفروح به مع القدرة عليه فلم قلت : الوجه الثاين عشر واملائتان
وليس معك إال جمرد القياس التمثيلي الذي يتضمن متثيل هللا خبلقه ? كذلكإنه يف حق الرب تعاىل  

 والقضية الكلية اليت ادعيتها ممنوعة والعلم الضروري إذا سلم فإمنا هو يف حق املخلوق فأما يف حق

(0/7065) 



 

عملتها  اخلالق فيس هناك إال جمرد القياس وهو منتقض بسائر األمور الفارقة بني هللا وبني خلقه ومن
اإلرادة واحملبة والرضى فإن اإلنسان إذا أراد الفعل وهو قادر عليه وجب وجوده منه وهللا تعاىل مريد 
جلميع الكائنات وهو قادر عليها ومع هذا فال توجد إال يف مواقيتها ال توجد قبل ذلك والعبد يقع 

 .مراده حني قدرته عليه وهللا تعاىل متأخر مراده مع دوام قدرته عليه
أن العبد إمنا جيب مع قدرته وداعية حصول مراده ولذته ألنه يتضرر بعدم : الوجه الثالث عشر واملائتان

حصوله فإن كماله وصالحه حبصول ما حيبه ويريده ويلتذ به وبعدمه يكون متضررا  اقصا وهللا سببانه 
 .ال يلبقه الضرر بوجه ما

حيبه الرب سببانه ويرضاه ويفرح به ميكن وجوده يف  مل قلت أبن كل ما: الوجه الرابع عشر واملائتان
فإن ذلك قد يستلزم اجلمع بني النقيضني فإن احلوادث املتعاقبة يستبيل اجتماعها يف لن ? وقت واحد

واحد فإذا كان حيب ما ميتنع حصوله كله يف لن واحد كانت حمبته ورضاه وفرحه به متعلقا به وقت 
 وجوده

(0/7066) 

 
 

 .ه قبل ذلك حمال واحملال التتعلق به احملبة والفرح يوضبهوحصوله ووجود
إنه سببانه إذا كان حيب أمورا وتلك األمور احملبوبة هلا لوازم ميتنع وجودها : الوجه اخلامس عشرواملائتان

بدوهنا كان وجود تلك األمور مستلزما للوازمها اليت ال توجد بدوهنا مثاله حمبته للعفو واملغفرة والتوبة 
ذه احملبوابت تستلزم وجود ما يعفو عنه ويغفره ويتوب إليه العبد منه ووجود امللزوم بدون الزمه حمال وه

فال ميكن حصول حمبوابته سببانه من التوبة واملغفرة والعفو بدون الذي يتاب منه ويغفره ويعفو عن 
وا لذهب هللا بكم وجاء بقوم يذنبون مث لو مل تذنب: "صاحبه وهلذا قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث الصبيح

وهذا هو الذي وردت األحاديث الصبيبة ابلفرح به وهذا املفروح به ميتنع " يستغفرون فيغفر هلم
أن "وجوده قبل الذنب فضال عن أن يكون قدميا فهذا املفروح به حيب أتخره قطعا ومثل هذا ما روي 

 لدم ملا رأى

(0/7061) 

 
 



ومعلوم أن حمبته للشكر " ل اي رب هال سويت بني عبادك قال إين أحببت أن أشكربنيه ورأى تفاوهتم قا
على ما فضل به بعضهم على بعض يوجب تفضيل بعضهم على بعض وال حيصل ذلك مع التسوية 

 .بينهم فإن اجلمع بني التسوية والتفضيل عمع بني النقيضني وذلك حمال
اليت هي الفرح والرضى والسرور وحنوها جيب وجودها من أن يقال اللذة : الوجه السادس عشر واملائتان

القادر إذا كان مستغنيا عنها بلذة أخرى أكمل منها أم مطلقا إن قلتم ابلثاين فهو ممنوع وإن قلتم 
ابألول قيل فإن هللا سببانه مستغن عن أن حيدث كل ما يقدر عليه من هذه األمور يف وقت واحد بل 

فعل اهو من جنس اللذات مع قدرته على ذلك فاهلل أجل وأعظم فإن قال إذا كان العبد مستغنيا عن 
 .إذا كان غنيا عنها مل تكن لذة قيل غن صح هذا فهو حجة عليكم ومبطل حلجتكم

أن يقال هو ال حيدثها إال إذا أحبها ورضيها ونضمنت فرحه هبا وحيث ال : الوجه السابع عشر واملائتان
مرضية له وال مفروحا هبا فاألمور اليت حيبها هللا ويرضاها ويفرح هبا هلا يكون ذلك ال تكون حمبوبة وال 

صفات ومقادير تقتضي أن تكون حمبوبة مرضية مفروحا هبا يف وقت دون وقت كما تقتضي أن يكون 
 مراده يف وقت دون وقت ما فإن قلت هذا يقتضي حلول احلوادث

(0/7061) 

 
 

ني فمن قال هبذه املسألة من املتكلمني والصوفية والفقهاء به قيل هذا ال ميتنع على أصول الطائفت
وعمهور أهل احلديث وأكثر الفالسفة مل يرد هذا عليه ومن منع ذلك فإنه يقول فيه ما يقوله يف حمبته 
ورضاه أنه قدمي أزيل مل يزل حمبا راضيا مواليا ملن أحبه ورضيه وواله ومل يزل غضبان مبغضا ملن غضب 

اداه ويقول إن املتجدد هو التعلق فقط وهذا قول ابن كالب واألشعري ومن وافقه من عليه وأبغضه وع
 .الفقهاء واحملدثني واملتكلمني
أن يقال لو صح ما ذكرته كان مستلزما أن ال خيلق الرب تعاىل شيئا أو : الوجه الثامن عشر واملائتان

يف قدم العامل قالوا املقتضي لوجود  خيلق كل شيء قبل خلقه إايه وهو من جنس شبه الدهرية الفالسفة
العامل إن كان اتما يف األزل وجب وجوده وإن مل يكن اتما لزم أن ال يوجد وهذا منقوض مبا يوجد من 
احلوادث اليومية ووجه اإللزام أن يقال لو صح عليه اخللق واإلبداع واإلرادة لكان إما خالقا ملراده يف 

يف األزل وهو حمال ألنه ممكن مقدور وكل من صبت عليه اإلرادة األزل وهو حمال وإما أن ال خيلقه 
واخللق واإلبداع إذا كان عاملا بقدرته على حتصيل مراده وهو ممكن مقدور فإنه يكون كامللجأ إىل إجياد 
 مراده فإن قلت اإلرادة من شأهنا أن ختصص ومتيز وهللا سببانه أراد وجود كل شيء يف وقته على صفة



(0/7061) 

 
 

ومقدار وجعل لك شيء قدرا قلت هذا حق يف نفسه ولكن هو حجة عليك ال لك فإنه سببانه كما 
أراد وجود كل شيء يف وقته على صفة ومقدار خيتص به فهكذا حمبته ورضاه ملا يرضى به وفرحه مبا 

 .يفرح به سواء
 إذا كانت إرادته جازمة إ ا مىت رجعنا إىل املوجود فمىت علمنا أن أحد ا: الوجه التاسع عشر واملائتان

وقدرته اتمة وجب وجود الفعل منه مقرت ا إبرادته وقدرته وال يتأخر الفعل إال لعدم كمال القدرة أو لعدم  
كمال اإلرادة وهذا أمر جيده اإلنسان من نفسه وهذا النايف ال ينازع يف ذلك ويقر به ويقرره فإذا كان 

ن هللا عندك قادرا مريدا إرادة جازمة وجب وجود عميع مراده هذا حالنا فيما نريده ونقدر عليه فإذا كا
يف األزل وذلك حمال ووجب أن ال يكون يف األزل ألنه متعاقب وهو حمال لوجود القدرة التامة واإلرادة 
اجلازمة وما أفضى إىل احملال فهو حمال فيلزم انتفاء القدرة واإلرادة كما ذكرت يف انتفاء احملبة والفرح 

الذي أدخلته يف قسم اللذة سواء بسواء ومهما أجيب به عن هذا فهو بعينه جوابنا لك إن والرضى 
قلت إن إرادة هللا ال تقاس إبرادة خلقه قيل لك وفرحه ورضاه ال يقاس بفرحهم ورضاهم وإن قلت 
ة أو إرادة هللا ختصيص األشياء خبواصها قيل لك هذا بعينه موجود يف حمبته ورضاه فإنه مستلزم لإلراد

 نوع منها وذلك مستلزم ملا نفيته من لوازمه وهو للفالسفة

(0/7014) 

 
 

ألزم فإن كل كائن له ما خيتص به صفة وقدرا وللبوادث أوقات خيتص هبا فذاته سببانه إن كانت 
مقتضية لوجود كل موجود وجب وجود كل ممكن مقار ا لوجوده وإن مل تكن مقتضية للوجود لزم أن ال 

 .فإذا قالوا ال ميكن لألمر إال كذا كان هذا جوابنا بعينه يف هذا املقام يوجد عنه شيء
إهنم فسروا يف مسألة التبسني والتقبيح احلمد والذم مبا يستلزم اللذة واألمل  : الوجه العشرون واملائتان

هلم حبقيقة كما فعل ابن اخلطيب وغريه ملا  اظروا القائلني ابلتبسني والتقبيح العقليني قال بعد مطالبته 
قلنا املدح هو اإلخبار عن كون املمدوح مستبقا ? املدح والذم فإن قيل فما حقيقة املدح والذم عندكم

ألن يفعل به ما يفرح به أو يلتذ به والذم هو اإلخبار عن كونه مستبقا ألن يفعل به ما حيزن به قال 
 الستبالة الفرح والغم عليه قال ولكن إذا فسر ا مستبق املدح والذم بذلك استبال تصوره يف حق هللا



وقد حكينا أن توجه هذا السؤال ابتداء على سبيل املطالبة من غري التزام لنقسيم خاص فنقول معىن 
 االتضاع واالتفاع األمر الذي يسوءه وحيزن به

(0/7017) 

 
 

تعاىل الستبالة  والذي يسره ويفرح به أو أمر لخر وراء ذلك فإن كان األول مل يتقرر معناه يف حق هللا
الفرح واحلزن عليه وإن كان الثاين فبينوه فإ ا بعد اإلنصاف جربنا أنفسنا فلم جند للمدح والذم حاصال 
وراء الفعل املؤدي إىل الفرح واحلزن فليتدبر العاقل هذا الكالم حىت التدبر وما يلزم منه فإنه إذا كان 

ذته والذم حرب يتضمن أمل املذموم فال يتصور مدح حقيقة املدح هو اخلرب الذي يتضمن فرح املمدوح ول
وال ذم عنده إال مع اللذة واألمل وقد علم ابالضطرار من دين املسلمني كلهم بل ومن دين عميع الرسل 
أن هللا سببانه حيمد وميدح ويثىن عليه وأنه حيب ذلك ويرضاه وَيمر به بل محده والثناء عليه من أعظم 

 .الطاعات وأجل القرابت
ويف املسند من حديث األسود بن سريع قال أتيت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقلت اي رسول هللا إين قد محدت ريب 

أما إن ربك تعاىل حيب املدح هات ما امتدحت : "تبارك وتعاىل مببامد ومدح وإايك فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 ديث عبد هللا بن مسعود قالويف الصبيبني من ح" به ربك فقال فجعلت أنشده
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ال أحد أغري من هللا ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وال أحد أحب : "قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
وليس أحد أحب إليه العذر من هللا ولذلك أرسل الرسل "وملسلم " إليه املدح من هللا ولذلك مدح نفسه

كما يف النسائي " سببانه الثناء عليه صدق املثين عليه أبوصاف كمالهوأنزل الكتب ومن حمبته 
والرتمذي وابن ماجة من حديث األغر أيب مسلم أنه شهد على أيب هريرة وأيب سعيد أهنما شهدا على 

له إال أ ا وأ ا هللا إذا قال العبد ال إله إال هللا وهللا أكرب قال يقول تبارك وتعاىل ال إ: " رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال
 أكرب وإذا قال ال إله إال هللا وحده ال شريك له قال صدق عبدي ال إله إال أ ا وال شريك يل وإذا قال
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وال إله إال هللا له امللك وله احلمد قال صدق عبدي ال إله إال أ ا يل امللك ويل احلمد وإذا قال ال إله 
فمن حمبته " هلل قال صدق عبدي ال إله إال أ ا وال حول وال قوة إال يبإال هللا وال حول وال قوة إال اب

 .للثناء عليه صسدق املثين عليه ووافقه يف ثنائه عليه
يقول هللا عز وجل قسمت الصالة بيين وبني "ونظري هذا ما يف الصبيح من حديث أيب هريرة عنه 

قال { احْلَْمُد ّلِِلَِّ َربِ  اْلَعاَلِمنيَ }ال العبد عبدي نصفني نصفها يل ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا ق
ينِ }قال هللا أثىن علي عبدي فإذا قال { الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ }هللا محدين عبدي فإذا قال  قال { َماِلِك يـَْوِم الدِ 
َك َنْسَتِعنيُ }هللا جمدين عبدي فإذا قال  َك نـَْعُبُد َوِإايَّ اْهِد َا }فإذا قال قال هذه بيين وبني عبدي { ِإايَّ

َعْمَت َعَلْيِهْم َغرْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوال الضَّالِ نيَ  قال هؤالء لعبدي { الصِ َراَط اْلُمْسَتِقيَم ِصَراَط الَِّذيَن أَنـْ
 ".ولعبدي ما سأل

 وملا كان محده والثناء عليه ومتجيده هو مقصود الصالة اليت هي عماد اإسالم ورأس الطاعات شرع يف
 أوهلا ووسططها ولخرها وعميع أركاهنا ففي دعاء االستفتاح حيمد
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ويثىن عليه وميجد ويف ركن القراءة حيمد ويثىن عليه وميجد ويف الركوع يثىن عليه ابلتسبيح والتعظيم وبعد 
احلمد ملء السموات وملء ربنا ولك : "رفع الرأس منه حيمد ويثىن عليه وميجد كما كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقول

األرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء واجملد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد ال مانع ملا 
ويف السجود يثىن عليه ابلتسبيح املتضمن " أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد

يثىن عليه أبطيب الثناء من التبيات وخيتم لكماله املقدس والعلو املتضمن ملباينته خللقه ويف التشهد 
 .ذلك بذكر محده وجمده

 فصل
ومن حمبته للثناء عليه شرعه للداعي قبل سؤاله ودعائه ليكون وسيلة له بني يدي حاجته كاملتقرب إىل 

 املسؤول مبا حيبه ويسأله بني يدي مطلوبه كما يف السنن واملسند من
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عجلت "اء رجل فصلى فقال اللهم اغفر يل وارمحين فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حديث فضالة بن عبيد قال ج
قال مث صلى رجل " أيها املصلي إذا صليت ففرغت فامحد هللا ما هو أهله مث صل على النيب مث ادعه

بن ويف السنن عن ا" فبمد هللا وصلى على النيب فقال له النيب أيها املصلي ادع جتب" لخر بعد ذلك 
مسعود قال كنت أصلي فلما جلست بدأت ابلثناء على هللا مث الصالة على النيب مث دعوت لنفسي 

 ".سل تعطه سل تعطه: "فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص
فأقول أ ا هلا : "وهكذا يف أحاديث الشفاعة الثابتة يف الصباح ملا َيتوا إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص ليشفع هلم فقال

ن على ريب فيؤذن يل فيلهمين حمامد فأمحده هبا ال حتضرين اآلن فأمحده بتلك احملامد وأخر له فأستأذ
ويف لفظ فأثين على ريب بثناء " ساجدا فيقول اي دمحم ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع

وسيلة بني يدي ومتجيد يعلمنيه فمن حمبته سببانه للثناء عليه أهلم رسوله منه يف ذلك املقام ما يكون 
 .شفاعته
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اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك ومبعافاتك من : "ويف الصبيح عنه أنه كان يقول يف سجوده
ويف الصبيبني عن ". عقوبتك وأعوذ بك منك ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك

" حب إليه املدح من هللا من أجل ذلك وعد اجلنةما أحد أ: "املغرية بن شعبة قال قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
" اللهم لك احلمد محدا يشرق له وجهك " وقد تقدم ذلك من حديث ابن مسعود ويف الدعاء املأثور 

سببان هللا عدد خلقه ورضى " ويف احلديث اآلخر " اللهم لك احلمد حىت ترضى" ويف األثر اآلخر 
 .يبلغ رضى نفسهأي تسبيح " نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
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 فصل
ومن حمبته حلمده والثناء عليه أنه جعل محده مفتاح كل كالم ذي ابل وخامتة كل أمر وافتتح كتابه حبمده 

احْلَْمُد ّلِِلَِّ فَاِطِر }ختم لخره حبمده وافتتح خلقه حبمده وجعل محده خامتة الفصل بينهم فقال تعاىل 
احْلَْمُد ّلِِلَِّ الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأَلْرَض َوَجَعَل الظُُّلَماِت }وقال [ 7فاطر]{ السََّماَواِت َواأَلْرضِ 

نَـُهْم اِبحْلَقِ  َوِقيَل احْلَْمُد ّلِِلَِّ َربِ  اْلَعاَلِمنيَ }وقال [ 7األنعام]{ َوالنُّورَ  فافتتح خلقه [ 15الزمر]{ َوُقِضَي بـَيـْ



 .وأمره حبمده وختمهما حبمده
كل أمر ذي ابل ال يبدأ فيه حبمد هللا فهو : "والسنن عن أيب هريرة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قالويف املسند 

 وهلذا كانت سنة املسلمني يف" أجذم
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صالهتم وخطبهم كلها افتتاحها ابحلمد حىت خطبة احلاجة ولقد كان أول من يدعى إىل اجلنة احلامدون 
 يوم القيامة بيده لواء احلمد ولدم ومن دونه حتت ذلك اللواء فخص اللواء ابحلمد ألنه أحب والنيب ملسو هيلع هللا ىلص

شيء إىل هللا واشتق ألحب خلقه إليه وألزمهم عليه من احلمد امسني يتضمنان كثرة محده وفضله ومها 
 .دمحم وأمحد ومسى أمته احلامدين وأخرب النيب أن أفضل الدعاء احلمد
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 فصل
ومن حمبته للثناء عليه أبوصاف كماله ونعوت جالله أنه أمر من ذكره مبا مل َيمر به يف غريه فقال تعاىل 

َ َكِثرياً َلَعلَُّكْم تـُْفِلُبونَ } َ }فعلق الفالح بكثرة ذكره وقال [ 74اجلمعة{ َواذُْكُروا اّلِلَّ الَِّذيَن َيْذُكُروَن اّلِلَّ
فعم بذكره أحوال العباد كلها ألن العبد إما أن يكون [ 717لل عمران]{ مْ ِقَياماً َوقـُُعوداً َوَعَلى ُجُنوهبِِ 

قائما أو قاعدا أو مضطجعا فأراد منه ذكره يف هذه األحوال كلها وأخرب أنه من أهلاه ماله وولده عن 
ُكْم َعْن ِذْكِر اّلِلَِّ َوَمْن يـَْفَعْل اَي أَيُـَّها الَِّذيَن لَمُنوا ال تـُْلِهُكْم َأْمَواُلُكْم َوال َأْوالدُ }ذكره فهو خاسر فقال 

وأمر بذكره يف أعظم املواطن اليت يذهل اإلنسان فيها عن [ 1املنافقون]{ َذِلَك فَُأولَِئَك ُهُم اخْلَاِسُرونَ 
بـُُتوا وَ }نفسه وهي حاله عند مالقاة عدوه فقال تعاىل  َ  اَي أَيُـَّها الَِّذيَن لَمُنوا ِإَذا َلِقيُتْم ِفَئًة فَاثـْ اذُْكُروا اّلِلَّ

 ويف الرتمذي وغريه عن النيب صلى هللا عليه[ 05األنفال]{ َكِثرياً َلَعلَُّكْم تـُْفِلُبونَ 
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وجعل سببانه ذكره سببا لصالته ". إن عبدي كل عبدي الذي يذكرين وهو مالق قرنه: "وسلم أنه قال
َ ِذْكراً َكِثرياً َوَسبِ ُبوُه ُبْكَرًة َوَأِصيالً ُهَو  اَي أَيُـَّها الَِّذينَ }على عبده وذكره له فقال تعاىل  لَمُنوا اذُْكُروا اّلِلَّ



 07األحزاب ]{ الَِّذي ُيَصلِ ي َعَلْيُكْم َوَمالِئَكُتُه لُِيْخرَِجُكْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإىَل النُّوِر وََكاَن اِبْلُمْؤِمِننَي رَِحيماً 
وجعل ترك ذكره والثناء عليه سببا لنسيانه [ 755البقرة ]{ ُكرُْكمْ فَاذُْكُروين َأْذ }وقال تعاىل [ 01, 

َنِسيَـُهمْ }لعبده وإنسائه نفسه فال يلهمه مصاحله وال يوفقه إلرادهتا وطلبها فقال تعاىل  { َنُسوا اّلِلََّ فـَ
فلما نسوا [ 71احلشر ]{ مْ َوال َتُكونُوا َكالَِّذيَن َنُسوا اّلِلََّ فَأَْنَساُهْم أَنـُْفَسهُ }وقال تعالة [ 61التوبة ]

ذكره والثناء عليه وحتميده ومتجيده نسيهم من رمحته وأنساهم مصاحل نفوسهم فلم يعرفوها ومل يطلبوها 
 .بل تركوها مهملة معطلة مع نقصها وعيوهبا
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 فصل
لصبيح من ومن حمبته للثناء عليه وحتميده ومتجيده أنه وعد عليه مبا مل يعد به على غريه كما يف ا

من قال سببان هللا وحبمده يف يوم مائة مرة حطت عنه خطاايه : "حديث أيب هريرة عن النيب أنه قال
وأخرب النيب ملسو هيلع هللا ىلص أن جمالس الذكر رايض اجلنة كما يف السنن واملسند من " وإن كانت مثل زبد الببر

اي أيها الناس إن هلل سرااي من املالئكة حتل وتقف على : "لحديث جابر قال خرج علينا النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقا
قال جمالس الذكر فاغدوا وروحوا ? جمالس الذكر يف األرض فارتعوا يف رايض اجلنة قالوا وأين رايض اجلنة

يف ذكر هللا وذكروه أنفسكم من كان حيب أن يعلم منزلته عند هللا فلينظر كيف منزلة هللا عنده فإن هللا 
 "عبد منه حيث أنزله من نفسهينزل ال
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ويف الرتمذي وصبيح احلاكم عن عبد هللا بن بسر أن أعرابيا قال لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إن شرائع اإلسالم قد  
ويف السنن وصبيح ". ال يزال لسانك رطبا من ذكر هللا: "كثرت علي فأنبئين بشيء أتشبث به فقال

قال ? سبق املفردون قالوا اي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وما املفردون: "ل قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصاحلاكم عن أيب هريرة قا
 ".وضع الذكر عنهم أثقاهلم فوردوا القيامة خفافا" ويف لفظ " الذين يهمزون يف ذكر هللا
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أ ا مع عبدي إذا هو ذكرين وحتركت يب : " يقولوفيهما عن أيب الدرداء قال مسعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
أال أنبئكم خبري أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها يف درجاتكم وخريا لكم "وفيهما عنه أيضا " شفتاه

من إعطاء الذهب والورق وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا وما ذاك اي رسول 
وقال معاذ بن جبل ما عمل لدمي عمال أجنى له من عذاب هللا من ذكر هللا " قال ذكر هللا?هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 وفيهما أيضا من
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الذين يذكرون من جالل هللا التبميد والتسبيح : "حديث النعمان بن بشري قال قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
وي كدوي النبل يذكرن بصاحبهن أفال حيب أحدكم والتكبري والتهليل ينعطفن حول عرش الرمحن هلن د

ويف صبيح احلاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن " أن يكون له عند الرمحن شيء يذكر به
من قال يف يوم مائة مرة ال إله إال هللا وحده ال شريك له له امللك وله : " جده قال قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

يء قدير مل يسبقه أحد كان قبله وال يدركه أحد كان بعده إال من عمل عمال احلمد وهو على كل ش
 ".أفضل من عمله
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ويف الرتمذي " من قال سببان هللا وحبمده غرست له خنلة يف اجلنة: "وفيه أيضا عن خالد أن النيب قال
ما على األرض رجل يقول ال إله : "وصبيح احلاكم أيضا عن عبد هللا بن عمرو قال قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

إال هللا وهللا أكرب وسببان هللا واحلمد هلل وال حول وال قوة إال ابهلل إال كفرت عنه ذنوبه وإن كانت أكثر 
قال هللا أ ا عند ظن عبدي : "ويف صبيح احلاكم أيضا عن أنس قال قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص" من زبد الببر

 يب وأ ا
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معك إذا ذكرتين ويف صبيح احلاكم ابن حبان عن أنس قال كنا مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف حلقة ورجل قائم 
يصلي فلما ركع وسجد تشهد ودعا فقال اللهم إين أسألك أبن لك احلمد ال إله إال أنت املنان بديع 



لقد دعا هللا ابمسه األعظم : "النيب ملسو هيلع هللا ىلص السماوات واألرض اي ذا اجلالل واإلكرام اي حي اي قيوم فقال
وفيهما أيضا عن بريدة أن النيب مسع رجال يقول اللهم إين " الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى

أسألك أبنك أنت هللا الذي ال إله إال أنت األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد 
فأخرب أن " لقد سألت هللا ابمسه األعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب: "فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص

هذا هو االسم األعظم ملا تضمنه من احلمد والثناء واجملد والتوحيد وحملبة الرب تعاىل لذلك أجاب من 
 .دعا به وهذا ابب يطول تتبعه جدا

اإلخبار املتضمن فرح املمدوح وليس أحد أحب إليه املدح من واملقصود أنه إذا كان ال معىن للمدح إال 
هللا ومحده والثناء عليه وذلك عنده ابملنزلة اليت ال ميكن وصفها وال حييط هبا البشر كان املنكر لفرحه 

 وما يستلزمه فرحه منكر حلقيقة محده ومدحه والثناء عليه ومتجيده وحينئذ فنقول يف
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إن هؤالء اجلهمية يقرون بظاهر من القول وينكرون حقيقته ويصدون : لعشرين واملائتانالوجه احلادي وا
عن سبيل هللا ويقطعون ما أمر هللا به أن يوصل وينفرون من أحب األشياء إىل هللا وأكرمها عليه 

بل وأعظمها عنده وهو ذكره أبمسائه وصفات كماله ونعوت جالله والثناء عليه ومدحه هبا ومحده عليها 
يكفرون من يثين عليه هبا وينسبونه إىل التشبيه والتجسيم ويستبلون منه ماال يستبله احملاربون من 

أعدائهم وذلك عني العداوة هلل ولرسوله كما قال اإلمام أمحد حدثنا إبراهيم بن إسباق أ ا ابن املبارك 
ره ذكره وذكر من يذكره عن األوزاعي عن حسان بن عطية قال ما عادى عبد ربه أشد عليه من أن يك

ومن املعلوم أن ذكره سببانه إمنا يتم إبثبات حقائق أمسائه وصفات كماله ونعوت جالله ال أبلفاظ جمردة 
 .ال حقيقة هلا

فهؤالء املعطلة النفاة أبعد شيء عن حقيقة ذكر هللا كما هم أبعد شيء عن حمبته كما أقروا بذلك على 
ب أحدا فهم ال حيبونه وال يذكرونه وإن ذكروه فإمنا يذكرونه ابلسلب أنفسهم من أنه ال حيبه أحد وال حي

والعدم الذي هو أنقص النقص وإن أحبوه فإمنا حيبون ثوابه املنفصل ال ذاته وال صفاته وال يثبتون ألذ ما 
 يف اجلنة وأطيب ما فيها وأعظم نعيمها وهو النظر إىل وجهه ومساع كالمه فهم
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 ب الدين وقلبه فنبذوه وأبطلوه ووقفوا يف طريق الرسل وعارضوهم يف دعوهتم وبيانهعمدوا إىل ل
تعريف الرب املدعو إليه : وهو أن دعون الرسل تدور على ثالثة أمور: ابلوجه الثاين والعشرين واملائتان

 .أبمسائه وصفاته وأفعاله
ته اليت جتمع كمال حبه وكمال الذل معرفة الطريق املوصلة إليه وهي ذكره وشكره وعباد: األصل الثاين

 .له
تعريفهم ما هلم بعد الوصول إليه يف دار كرامته من النعيم الذي أفضله وأجله رضاه : األصل الثالث

 .عنهم وجتليه هلم ورؤيتهم وجهه األعلى وسالمه عليهم وتكليمه إايهم وحماضرهتم يف جمالسهم
وت جالله على التفصيل وإثبات حقائق أمسائه على فيثبت األصل األول بذكر أوصاف الرب تعاىل ونع

وجه التفصيل ونفوا عنه ما يتضمن هذا اإلثبات ويستلزمه كالنسيان واللغوب والظلم والسنة والنوم 
واملثل والكفوء والند والصاحبة والولد والسمي واجلهمية عكسوا األمر فسلبوا صفاته على التفصيل 

 .فاتهوأثبتوا له ما يتضمن نفي ذاته وص
وأما األصل الثاين فإن الرسل أمرت األمم إبدامة ذكره وشكره وحسن عبادته فصدت النفاة القلوب 

 واأللسنة عن
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ذكره إبنكار صفاته وهم يف احلقيقة ال يشكرونه ألن الشكر إمنا يكون على األفعال وعندهم ال يقوم به 
فعل يقوم به وإن شكروه فإمنا يشكرونه على فعل ألنه يستلزم حلول احلوادث به فال يشكر على 

 .مفعوالته وهي منفصلة عنه فلم يشكر على أمر يقوم به عندهم
وأيضا فإن رأس الشكر الثناء واحلمد وقد اعرتفوا أبنه ال حقيقة له إال ما يقتضي فرح احملمود املثىن عليه 

 .وذلك يف حقه حمال عندهم كما تقدم حكاية لفظهم
حلقيقة عبادته وإن قاموا بصورها وظواهرها فإن حقيقة العبودية كمال حمبته وكمال  وكذلك هم منكرون

الذل له وهم قد أقروا أبنه ال حيبه أحد وال ميكن أن حيب واحتجوا على ذلك أبن احملبة تستلزم املناسبة 
 فأن اإلله هو املألوه بني احملب واحملبوب وال مناسبة بني اخلالق واملخلوق وهذا إنكار حلقيقة ال إله إال هللا

املستبق لغاية احلب بغاية التعظيم فنفوا هذا املعىن بتسميته مناسبة كما نفوا حمبته ورضاه وفرحه وغضبه 
وسخطه وكرامته ورأفته ورمحته وضبكه وتعجبه بتسميتها كيفيان حمسوسة ونفوا حياته ومسعه وبصره 

 ه بتسميتها حوادث ونفوا علوه على خلقهوقدرته وكالمه وعلمه بتسميتها أعراضا ونفوا أفعال
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 .واستوائه على عرشه واملعراج برسوله إليه بتسمية ذلك جتسيما وتركيبا
وهو تعريف األمم حاهلم بعد الوصول إليه فإهنم أنكروا أجل ما فيه وأشرفه وأفضله : وأما األصل الثالث

فصلة يتنعم هبا من األكل والشرب والنكاح وحنوها ومما وهو رؤية وجهه ومساع كالمه وإمنا أثبتوا أمورا من
 يوضح ذلك

قيل اي رسول : وهو ما ثبت يف صبيح مسلم من حديث أيب ذر قال: الوجه الثالث والعشرون واملائتان
فأخرب " هللا ملسو هيلع هللا ىلص أرأيت الرجل يعمل العمل من اخلري وحيمده الناس عليه قال تلك عاجل بشرى املؤمن

 ن محد الناس للمؤمن بشارة معجلة يف الدنيا كالرؤية الصاحلة كما يف الصبيح عنأ
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َيا َويف اآلِخَرةِ }عبادة بن الصامت أنه سأل النيب عن قوله تعاىل  نـْ يونس ]{ هَلُُم اْلُبْشَرى يف احْلََياِة الدُّ
محد الناس له يف اليقظة والرؤاي  قال هي الرؤاي الصاحلة يراها الرجل الصاحل أو ترى له فجعل[ 60

الصاحلة يف املنام بشارة له يف الدنيا والبشارة نوع من اخلرب وهو اخلرب مبا يسر فاحلمد هو اخلرب مبا يسر 
 .احملمود ويفرحه فإنكار فرحه ولوازم فرحه إنكار للبمد يف احلقيقة
بشرا وال تنفرا ويسرا وال : " قال هلماويف الصبيبني عن أيب موسى عن النيب ملا بعثه ومعاذا إىل اليمن 

 وعند مسلم كان" تعسرا
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إذا بعث أحدا من الصبابة قال بشروا وال تنفروا ويسروا وال تعسروا وذلك أن الكالم نوعان إنشاء 
 وإخبار فأمرهم يف اإلإخبار أألن يبشروا وال ينفروا ويف اإلنشاء أن ييسروا وال يعسروا فمن جعل احملمود
واملمدوح حيمد وميدح مبا ال حيبه وال يفرح به فقد عطل حقيقة محده ومدحه اليت تعطيلها تعطيل حلقيقة 

 الدين ومما يوضح ذلك
وهو أن احلسن والقبح سواء عرف ابلشرع أو ابلعقل إمنا يعود إىل : الوجه الرابع والعشرون واملائتان



 .املالئم واملنايف
مه واملنايف يعود إىل الغضب ولوازمه واملثبتون للبسن والقبح العقليني رأوا واملالئم يعود إىل الفرح ولواز 

ما يعلمه العبد بضرورته وفطرته من حسن بعض األعمال وقبح بعضها وأن ذلك من لوازم الفطرة 
 .فأثبتوه ولكن أخطأوا يف موضعني

نه وكذلك كانوا أحدمها قياس اخلالق على املخلوق يف ذلك وأن ما حسن وقبح منهم حسن وقبح م
 .مشبهة ألفعال معطلة الصفات

 .نفيهم لوازم ذلك من الفرح والرضى واحملبة وتسميتهم ذلك لذة وأملا وكيفيات نفسانية: املوضع الثاين
وأما النفاة فأصابوا يف الفرق بني هللا وبني اخللق وأن ال يقاس خبلقه وال يلزم أن ما حسن وقبح منهم 

 يقبح
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أحدمها سلب : نه وأصابت أيسضا يف رد ذلك إىل املالئمة واملنافرة وأخطأت يف موضعنيوحيسن م
 .األفعال صفاهتا اليت ابعتبارها كانت حسنة وقبيبة وجعلهم ذلك جمرد نسب وإضافات عدمية

واملوضع الثاين نفيهم لوازم ذلك عن الرب تعاىل من حمبته ورضاه وفرحه وغضبه وسخطه وكراهته ومقته 
يتها ذلك لذة وأملا والفريقان عميا مل يهتدوا يف حتقيق املسألة إىل أن كل حسن وقبح ثبت بشرع أو بتسم

عقل أو عرف أو فطرة فإمنا يعود إىل املالئمة واملنافرة ومل يهتدوا أيضا إىل ثبوت احلسن يف أفعال هللا 
يه ومحده ومدحه خرب مبا يرضى مبعىن حمبته ورضاه وفرحه وأنه ال يفعل إال ما ميدح على فعله وحيمد عل

به ويفرح به وحيبه وأنه منزه عن أن يفعل ما يذم عليه والذم هو اخلرب املتضمن ملا يؤذي املذموم ويؤمله 
وإن كان أعداؤه من املشركني يؤذونه ويشتمونه كما يف احلديث الصبيح ال أحد أصرب على أذى من 

قهم يف الصبيح أيضا يقول هللا شتمين عبدي ابن لدم وما هللا جيعلون له ولدا وشريكا وهو يعافيهم ويرز 
ينبغي له ذلك وكذبين ابن لدم وما ينبغي له ذلك فأما شتمه إايي فزعم أين اختذت ولدا وأ ا األحد 

الصمد الذي مل يلد ومل يولد وأما تكذيبه إايي فقوله لن يعيدين كما بدأين وليس أول اخللق أبهون علي 
 قول أعدائه إنه فقري وإن يده مغلولة وإنه اختذ صاحبةمن إعادته ومن ذلك 
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 وولدا تعاىل هللا عما يقول الظاملون علوا كبريا وحينئذ فنقول يف
إنه سببانه كما يبغض هذا اإلفك والباطل الذي قاله فيه أعداؤه : الوجه اخلامس والعشرين واملائتان

فهو سببانه " يؤذيين ابن لدم"ا أخرب به عن نفسه بقوله ويشتد غضبه منه ويؤذيه ذلك إذ ال ينقصه كم
يفرح بثناء املثين عليه أبوصاف كماله ونعوت جالله أعظم فرح ويرضى به وحيبه وإذا كان يفرح بتوبة 

التائب أعظم فرح يقدر فكيف فرحه سببانه ابلثناء عليه ومحده ومدحه ومتجيده مبا يصفه به أعداؤه مما 
يتضمن فرحه وحمبته ورضاه أعظم من ذلك فإن حمبته تغلب غضبه وفضله أوسع من  ال يليق بكماله مما

عدله وهو سببانه كما أنه موصوف بكل كمال فهو منزه عن كل نقص وعيب فكما أنه موصوف يف 
أفعاله بكل محد وحكمة وغاية حممودة فهو منزه فيها عن كل عيب وظلم وقبيح وهبذا استبق أن يكون 

ال وأن يكون حممودا على املكاره كما هو حممود على احملاب كما يف صبيح احلاكم حممودا على كل ح
احلمد هلل الذي بنعمته تتم : "وغريه من حديث عائشة قالت كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص إذا أاته األمر يسره قال

ا ورد على سبب واللفظ العام إذ". احلمد هلل على كل حال: "وإذا أاته األمر يكرهه قال" الصاحلات
 وجب دخول السبب فيه
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فيوجب هذا احلمد أنه حممود على هذا األمر املكروه ألنه حسن منه وحكمة وصواب فيستبق أن 
 حيمد عليه وممايوضح ذلك

وهو أن النيب عمع بني حمبة الرب سببانه للمدح وحمبته للعذر كما : الوجه السادس والعشرون واملائتان
ال أحد أحب إليه العذر من هللا من أجل ذلك بعث الرسل مبشرين "رية بن شعبة يف حديث املغ

وكذلك عمع بينهما يف حديث " ومنذرين وال أحد أحب إليه املدحة من هللا من أجل ذلك وعد اجلنة
ابن مسعود فهو سببانه شديد احملبة ألن حيمد وأن يعذر ومن حمبته للعذر إرسال رسله وإنزال كتبه ومن 

ه للبمد ثناؤه على نفسه فهو حيب أن يعذر على عقاب اجملرمني املخالفني لكتبه ورسله وال يالم حمبت
على ذلك وال يذم عليه وال ينسب فيه إىل جور وال ظلم كما حيب أن حيمد على إحسانه وإنعامه وأايديه 

إحسانه إىل أوليائه  عند أوليائه وأهل كرامته ومحده متضمن هذا وهذا فهو حممود على عدله يف أعدائه و 
نَـُهْم اِبحْلَقِ  َوِقيَل احْلَْمُد ّلِِلَِّ َربِ  اْلَعاَلِمنيَ }كما قال تعاىل  فأخرب عن محد الكون [ 15الزمر]{ َوُقِضَي بـَيـْ

 أعمعه له عقيب قضائه ابحلق بني اخلالئق وإدخال هؤالء إىل جنته وهؤالء إىل  اره وحذف
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وإطالقه حىت ال يسمع إال حامد له من أوليائه وأعدائه كما قال احلسن  فاعل احلمد إرادة لعمومه
البصري لقد دخلوا النار وإن محده لفي قلوهبم ما وجدوا عليه حجة وال سبيال وهو سببانه قد أعذر 

حد أغري من ال أ: "إىل عباده وأقام عليهم احلجة وعمع ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث بني ما حيبه ويبغضه فإنه قال فيه
هللا من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وما أحد أحب إليه املدح من هللا من أجل ذلك 

فإن الغرية تتضمن البغض والكراهة فأخرب أنه ال أحد أغري منه وأن من غريته حرم الفواحش " مدح نفسه
فيات النفسية كاحلياء والفرح والغضب وال أحد أحب إليه املدحة منه والغرية عند املعطلة النفاة من الكي

والسخط واملقت والكراهية فيستبيل وصفه عندهم بذلك ومعلوم أن هذه الصفات من صفات 
الكمال احملمودة عقال وشرعا وعرفا وفطرة وأضدادها مذمومة عقال وشرعا وعرفا وفطرة فإن الذي ال 

ق للذم القبيح وهؤالء املعطلة النفاة يغار بل تستوي عنده الفاحشة وتركها مذموم غاية الذم مستب
حلقيقة حمبته ورضاه وغضبه عندهم األمران سواء ابلنسبة إليه وأن ما وجد من ذلك فهو حيبه ويرضاه 

 وما مل يوجد من طاعاته وامتثال أوامره فهو يبغضه ويسخطه بناء على أصلهم الفاسد أن
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اءه فقد أحبه ورضيه وإذا جاء هؤالء إىل النصوص الدالة احملبة هي عني اإلرادة واملشيئة فكل ما ش
علىال أنه ال يرضى هبا وال حيبها وال يريدها ألوها مبيعىن أنه ال يشرعها وال َيمر هبا وال حيبها وال يرضاها 

 دينا وهو التأويل األول بتغيري العبارة وحينئذ فنقول يف
ا يقول اجلاهلون به إذا كان ال يفرح وال يرضى مبدحه إنه سببانه عم: الوجه السابع والعشرين واملائتان

ومحده الثناء عليه وال يغضب وال يسخط ويبغض شتمه وما قال فيه أعداؤه بل نسبة األمرين إىل ذاته 
وصفاته بنسبة واحدة إذ لو حصل فيه سببانه فرح ورضى وحمبة من ذلك وغضب وسخط وكراهة من 

 فرق عنده بني احلسن والقبيح واملدح والذم وهذا غاية النقص هذا للبقته الكيفيات النفسية كان ال
والعيب شرعا وعقال وفطرة وعادة ومن كالم الشافعي من اسرتضي ومل يرض فهو جبار ومن استغضب 
ومل يغضب فهو محار وهذا يدل على موت القلب وبطالن احلسن وفقد احلياة وهلذا كان أكمل الناس 

 حياة أشدهم حياء وكان
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رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أشد حياء من العذراء يف خدرها لكمال حياة قلبه وهللا سببانه احلي القيوم وقد وصف 
إن هللا حيي كرمي يستبي من عبده : " نفسه ابحلياء ووصفه سوله فهو احليي الكرمي كما قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص

قالت أم سليم اي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إن هللا ال يستبي من احلق وأقرها و " إذا رفع إليه يديه أن يردمها صفرا
 ".إن هللا ال يستبي من احلق ال أتتوا النساء يف أعجازهن: "على ذلك وقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص

(0/7011) 

 
 

قصود أنه كلما كانت واحلياء عند هؤالء من الكيفاايت النفسانية فال جيوز عندهم وصف القدمي هبا ومل
صفات الكمال يف احلي كان فرحه وحمبته ورضاه وغضبه ومقته أكمل وهلذا كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص إذا غضب مل 
يقم لغضبه شيء ويف األثر إن موسى كان إذا غضب اشتعلت قلنسوته وكان أشد بين إسرائيل حياء 

 .حىت أنه ال يغتسل إال وحده من شدة حيائه
ت هذه صفات كمال فال جيوز سلبها عمن هو أحق ابلكمال املطلق من كل أحد مبجرد وذا كان

تسميتها كيفيات نفسية وأعراضا وانفعاالت وحنو ذلك فإن هذا من اللبس والتلبيس وتسمية املعاين 
 الصبيبةالثابتة ابألمساء القبيبة املنفرة وتلك طريقة للنفاة مألوفة وسجية معروفة وإذا عرف هذا تبني

 أن هؤالء املعطلة النفاة أضاعوا

(0/7544) 

 
 

حق هللا الذي يستبقه لنفسه والذي بعث به رسله وأنزل به كتبه والذي هو أصل دينه ومنتهى عبادته 
 .مبا هم متناقضون فيه

وقد سبق لك أهنم معرتفون مبا فطر هللا عليه خلقه أن املدح يتضمن فرح املمدوح ولوازمه وهلذا لزمهم 
الف ما يعلم ابلضرورة من دين الرسل من أوهلم إىل لخرهم إن هللا ال يفرح مبدحه ومحده القول خب

ومتجيده والثناء عليه وال يرضى نفسه بذلك وال يكون حمبواب له على احلقيقة وهذا هم معرتفون به ال 
و أصل الثناء يتباشون منه وال يستكنفون من إطالقه وإمنا العجب تصرحيهم أبنه ال ميدح مبدح واملدح ه

 .واحلمد
وقد صرحوا ابستبالة ذلك يف حقه كما قالوا املدح هو اإلخبار عن كونه مستبقا ألن يفعل به ما يفرح 



به ويلتذ به والذم هو اإلخبار عن كونه مستبقا ألن يفعل به ما حيزن به ويتأمل به قالوا وإذا فسر ا املدح 
الستبالة الفرح والغم عليه وقد أبطل فأضلهم طرق والذم بذلك استبال تصورمها يف حق هللا تعاىل 

 الناس وعول على هذه الطريقة كما تقدم حكاية لفظه وهذا اعرتاف منه

(0/7547) 

 
 

أبنه ليس للمدح والذم حاصل إال ما ال يتصور يف حق هللا فال يتصور عنده أن يكون هللا حممودا ممدوحا 
وعميع فطر بين لدم من أوضح الواضبات وحينئذ  حبال ومعلوم أن فساد هذا يف دين الرسل كلهم

 فنقول يف
قولكم إن املدح يستبيل تصوره يف حق هللا من أوضح الكفر وأقبح : الوجه الثامن والعشرين واملائتان

املعاداة هلل واملناقضة لكتبه ورسله واستداللكم على ذلك أبن الفرح يستبيل عليه أبطل وأبطل بل قد 
وفطرة وشرعا أن املستبق لغاية املدح الكامل املطلق هو الرب سببانه فهذا أحق علم ابالضطرار عقال 

احلق والزمه حق فإنه ال يلزم من األحق إال حق فإن كان الفرح الزما هلذا املدح فهو حق وقد أثبته له 
هو  سببانه أعلم خلقه وأعرفهم وبصفاته وما جيب له وميتنع عليه وقرب فرحه سببانه إىل األذهان مبا

أعظم من أنواع الفرح وهو فرحه بتوبة التائب إليه فكيف مبا هو أعظم من ذلك من محد احلامدين له 
ومدحهم له وثنائهم عليه فإذا كان املدح مستلزما للفرح وقد علم أنه يستبق املدح أعمع علم أنه يفرح 

أنه ال ميكن إثبات امللزوم  مبدحه وإثبات امللزوم ونفي الزمه حمال وهلذا ملا تفطن هؤالء لذلك علموا
 ونفي الزمه صرحوا بنفي الالزم وامللزوم وقالوا يستبيل ثبوت املدح والفرح يف حقه فنقول يف

(0/7545) 

 
 

إنه من املعلوم أن كونه سببانه يستبق املدح واحملامد أبني يف الشرع : الوجه التاسع والعشرين واملائتان
واجب أن يستدل ابملعلوم على اجملهول وابلواضح على اخلفي أما والعقل والفطرة من كونه ال يفرح وال

أن يستدل ابنتفاء الفرح على انتفاء كونه مستبقا للمدح فهذا من أبطل الباطل وهو خروج عن 
مقتضى السمع والعقل وهو من فعل أهل التلبيس والتدليس وإذا تبني ذلك عرف أن هؤالء اجلهمية 

 به نفسه من الرضى والفرح يلزم لزوما بينا أن جيبدوا محده سببانه املعطلة الذي يذكرون ما وصف هللا
ومدحه والثناء عليه واستبقاقه لذلك مبوجب هذه القضية الكاذبة الباطلة اليت قرروها وهذا شأن عميع 



قضاايهم الكاذبة اليت تتضمن تعطيل ما وصف هللا به نفسه ووصفه به رسوله فإهنا تستلزم إثبات الباطل 
 .طال احلق وَيىب هللا إال أن يقيم لدينه من يذب عنه واحلمد هلل رب العاملنيوإب

أن يقال قولكم إن املدح والذم ال معىن هلما إال مبجرد اخلرب عن استبقاق ما : الوجه الثالثون واملائتان
لك املعىن يفرح ويؤمل ليس كذلك والتبقيق أن فيهما معىن زائدا على اخلرب اجملرد سواء دل اللفظ على ذ

الزائد ابلتضمن أو ابللزوم فإن احلامد املادح يقرتن حبمده ومدحه حمبة احملمود والرضى عنه وتعظيمه 
 وكذلك

(0/7541) 

 
 

الذام يقرتن بذمه بغض املذموم وتنقصه وقاله وهلذا فسر كثري من الناس احلمد ابلرضى واختاره اآلمدي 
ن ابب اإلرادات والرازي فسره ابخلرب وهو من ابب يف ابكاره وغريه فاآلمدي فسره ابلرضى وهو م

االعتقادات والتبقيق أن احلمد والذم يتمضن األمرين عميعا فاملادح يعتقد أن يف املمدوح واحملمود ما 
حيبه ويرضى به ويفرح به ويكون مع هذا االعتقاد واخلرب يف قلبه من حمبته والرضا به والفرح ما استبق 

ومادحا وهذا أمر جيده احلامد املادح من نفسه إذا كان مادحا حبق وصدق خبالف به أن يكون حامدا له 
املدح ابلباطل فإنه كذب ال يستلزم شيئا من ذلك فاملدح واحلمد أصلهما اخلرب ويتبعه احلب والرضا 

والذم أصله اخلرب ويتبعه البغض والسخط والصالة على من يصلى عليه أصلها الطلب واإلرادة ويتبعها 
رب ولعنة من يلعن أصلها طلب إهانته وإقصائه ويتبعها اخلرب وهذان النوعان من اخلرب ومها اإلخبار اخل

عن الشيء ابخلرب السيء وطلب السوء له واإلخبار عنه ابخلرب احلسن وطلب اخلري له األول أصل اللعن 
ي على أوليائه وأهل والثاين أصل الصالة وهو سببانه يلعن أعداءه ومن يفعل ما يبغضه ويسخطه ويصل

 طاعته وذكره ويف صبيح مسلم

(0/7540) 

 
 

فإن الشهادة من ابب اخلرب " ال يكون الطعانون واللعانون شهداء وال شفعاء يوم القيامة: "عنه ملسو هيلع هللا ىلص
والشفاعة من ابب الطلب ومن يكون كثري الطعن على الناس وهو الشهادة عليهم ابلسوء وكثري اللعن 

هو طلب السوء هلم ال يكون شهيدا عليهم وال شفيعا هلم ألن الشهادة مبناها على الصدق وذلك هلم و 
ال يكون فيمن يكثر الطعن فيهم وال سيما فيمن هو أوىل ابهلل ورسوله منه والشفاعة مبناها على الرمحة 



سعادة العبد  وطلب اخلري وذلك ال يكون ممن يكثر اللعن هلم ويرتك الصالة عليهم ومن أعظم أسباب
أن يكون موافقا لربه سببانه يف صالته على من صلى عليه ولعنته ملن لعنه كما يف مسند اإلمام أمحد 
وصبيح احلاكم من حديث زيد بن اثبت أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص علمه وأمره أن يتعاهد أهله يف كل صباح 

اللهم فما قلت من قول أو حلفت من حلف لبيك اللهم لبيك وسعديك واخلري يف يديك ومنك وإليك 
أو نذرت من نذر فمشيئتك بني يدي ذلك كله ما شئت كان وما مل تشأ مل يكن وال حول وال قوة إال 
بك إنك على كل شيء قدير اللهم ما صليت من صالة فعلى من صليت وما لعنت من لعنة فعلى من 

ين ابلصاحلني اللهم إين أسألك الرضا بعد القضاء لعنت أنت وليي يف الدنيا واآلخرة توفين مسلما وأحلق
 وبرد العيش بعد املوت ولذة

(0/7545) 

 
 

النظر إىل وجهك وشوقا إىل لقائك يف غري ضراء مضرة وال فتنة مضلة وأعوذ بك فأن أظلم أو أظلم أو 
لغيب أعتدي أو يعتدى علي أو أكسب خطيئة أو ذنبا ال تغفره اللهم فاطر السموات واألرض عامل ا

والشهادة ذا اجلالل واإلكرام فإين أعهد إليك يف هذه احلياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أين أشهد 
أن ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك لك امللك ولك احلمد وأنت على كل شيء قدير وأشهد أن 

تبعث من يف  دمحما عبدك ورسولك وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والساعة لتية ال ريب فيها وأنك
القبور وأنك إن تكلين إىل نفسي تكلين إىل ضعف وعورة وذنب وخطيئة وإين ال أثق إال برمحتك فاغفر 

فهذه ثالثون وجها " يل ذنويب كلها إنه ال يغفر الذنوب إال أنت وتب علي إنك أنت التواب الرحيم
ص ابلتومهات والظنون الكاذبة مضافة إىل املائتني فصارت مائتني وثالثني وجها تبطل معارضتهم للنصو 

 .اليت يسموهنا عقليات
أن نقول إذا عارضتم بني املعقول واملنقول فإما أن تكذبوا املنقول : الوجه احلادي والثالثون بعد املائتني

وإما أن تصدقوه فإن كذبتموه أحلقتم أبعداء الرسل املكذبني هلم وانسلختم من العقل والدين كانسالخ 
ني وإن صدقتم املنقول فإما أن تعتقدوا أن له معىن أو تقولوا ال معىن له وال ميكنكم أن الشعرة من العج

 تقولوا ابلثاين إذ تستبيل املعارضة على هذا التقدير وتبطل املسألة اليت

(0/7546) 

 
 



ا أصلتموها من أصلها وإن قلتم بل للمنقول معان قصدها املتكلم وأراد من العباد اعتقادها واإلقرار هب
فإما أن يدل اللفظ عليها أو ال يدل فإن مل يدل اللفظ عليها كان ذلك متضمنا للمبال والعبث 

والقدح يف الرب تعاىل ورسله وكالمه من وجوه متعددة فكيف إليهم أن خياطبهم بكالم يريد منهم أن 
َوَما َأْرَسْلَنا }له يفهموا منه ماال يدل عليه بوجه ما وهو سببانه قد أكذب هذا الظن الكاذب اجلائر بقو 

َ هَلُمْ  َوَلْو َجَعْلَناُه قـُْرل اً َأْعَجِمي اً َلَقاُلوا َلْوال ُفصِ َلْت }وقوله [ 0إبراهيم]{ ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ بِِلَساِن قـَْوِمِه لِيـُبَـنيِ 
ها البتة بل فخطاهبم بذلك من جنس خطاب كل أمة بلغة ال تفهم[ 00فصلت]{ لاَيتُُه أََأْعَجِميٌّ َوَعَريبٌّ 

أبعد منه ألهنا ميكنها التوصل إىل معرفة املراد هبذا اخلطاب ابلرتعمة كما يرتجم الرتاجم بني الرسل وامللوك 
وأما اخلطاب مبا ال يدل على املعىن املراد بوجه يف لغة من اللغات وإرادة اعتقاد ذلك املعىن منه فال 

احلاكمني وأرحم الرامحني وأعدل العادلني وهذا  يفعله عاقل ويصان عنه عقالء البشر فضال عن أحكم
لو كان املراد منه معاين ال يناقضها الكالم وال يدل عليها بنفي وال إثبات فكيف إذا كان الكالم 

 املخاطب به له معان تناقض تلك املعاين اليت أراد منهم فهمها وخمالفتها فهذا أبلغ يف

(0/7541) 

 
 

ظاهرة مفهومة أراد من العباد اعتقادها واإلقرار هبا فإما أن تقولوا هي يف اإلحالة وإن قلتم بل له معان 
نفسها حق مطابق للواقع أو تقولوا ليس هلا وجود بل هي منتفية يف نفس األمر فإن قلتم ابألول صدقتم 

د ورجعتم إىل موجب العقل والنقل وإن قلتم ابلثاين لزمكم أن يكون هللا ورسوله أراد من العباد اعتقا
الباطل والضالل والتشبيه والتجسيم وهذا غاية املشقة والقدح يف احلكمة والرمحة وإن قلتم له معان 
ظاهرة مفهومة أراد من العباد نفيها وإنكارها وعدم اعتقادها وهذا هو حقيقة قولكم لزمكم نسبة هللا 

رسل وسيد األنبياء فإنه ورسوله إىل ما ال يليق آبحاد العقالء فضال عن رب األرض والسماء وخامت ال
يكون قد خاطبهم إبثبات ما أراد منهم نفيه وحتقيق ما أراد منهم إبطاله وعرضهم ألنواع الكفر والضالل 

والتشبيه وكان مبنزلة من أراد أن يصف لعليل دواء يستشفي به فوصف له دواء قاتال وأخربه أن فيه 
لدواء ما ال يدل عليه بل على خالفه فهل يكون الشفاء والعافية وأراد منه أن َيخذ من ألفاظ ذلك ا

هذا املداوي إال من أجهل الناس وأعظمهم تلبيسا وتدليسا فال بد لكم من أحد هذه األقسام املذكورة 
 .فإن كان ها هنا قسم لخر فبينوه وبينوا صبته يوضبه

ا تعارض النقل وتنفي موجبه وهو أن األدلة العقلية اليت زعمتم أهن: الوجه الثاين والثالثون بعد املائتني
 هي بعينها تنفي املعاين اليت أتولتم النقل عليها وحرفتم معناه إليها فإنكم ال ميكنكم تعطيل داللة



(0/7541) 

 
 

النصوص ابلكلية وجعلها مبنزلة الكالم املهمل الذي مل يستعمله العقالء بل ال بد لكم من محلها على 
عليها وحينئذ فاألدلة العقلية اليت نفيتم هبا حقائق النصوص تنفي معاين أخر غري حقائقها اليت دلت 

تلك املعاين اليت أتولتموها عليها بعينها مثاله أنكم أتولتم الرمحة والرأفة ابإلرادة وزعمتم أن الدليل 
العقلي يقتضي نفي الرمحة والرأفة حقيقة وهو إما دليل اإلعراض وإما دليل الرتكيب وإما الدليل الذي 

في التجسيم والتشبيه وإما دليل التوحيد الذي ينفي ثبوت شيء من الصفات وإما دليل امتناع ن
الكيفيات النفسانية عليه وإما دليل امتناع االختصاص بغري خمصص أو غري ذلك فجميع هذه الشبه 

ه وإذا كان الباطلة تنفي كل معىن محلتم عليه النصوص ويلزمكم فيما أثبتموه نظري ما لزمكم فيما نفيتمو 
اإللزام اثبتا على التقديرين مل تستفيدوا بتأويل النصوص ومحلها على خالف حقائقها إال حتريف الكلم 

عن مواضعه والقول على هللا بال علم واجلناية على الكتاب والسنة فلو أنكم ختلصتم ابلتبريف مما فررمت 
 .يف ذلك ما أصاب القائلمنه من التشبيه والتجسيم كنتم قد صنعتم شيئا ولكن أصابكم 

 وأفقرين فيمن أحب وما استغىن
فهذان وجهان يعمان كل ما ينفون من الصفات اإلهلية ويتأولونه على غري أتويله من النصوص النبوية 

 .ويعتمدون عليه من األقيسة العقلية

(0/7541) 

 
 

مساء الرب تعاىل إمنا تطلق عليه إن الزم هذا القول بل حقيقته أن أ: الوجه الثالث والثالثون بعد املائتني
جمازا ال حقيقة فإنه إذا قام الدليل العقلي على انتفاء حقائقها صار إطالقها بطريق اجملاز واالستعارة ال 

بطيق احلقيقة فيكون إطالقها على املخلوق بطريق احلقيقة إذ ال ميكن أن يكون جمازا يف الشاهد 
الرب سببانه فتكون حقيقة يف املخلوق جمازا يف اخلالق  والغائب وقد نفيتم أن يكون حقيقة يف حق

فيكون املخلوق أحسن حاال فيها من اخلالق وتكون حسىن يف حقه دون حق الرب تعاىل ألهنا إمنا كانت 
حسىن ابعتبار معانيها وحقائقها ال مبجرد ألفاظها فمن له حقائقها فهي يف حقه حسىن دون من انتفت 

َوّلِِلَِّ اأَلمْسَاُء }خروجا عن العقل والسمع وإحلادا يف أمسائه سببانه قال تعاىل عنه حقائقها وكفى هبذا 
فإن [ 714األعراف]{ احْلُْسىَن فَاْدُعوُه هِبَا َوَذُروا الَِّذيَن يـُْلِبُدوَن يف َأمْسَائِِه َسُيْجَزْوَن َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ 



ولناها عليه وحينئذ فتكون حسىن بذلك االعتبار وتكون قلتم حقائقها ابلنسبة إليه ما يليق به وهو ما أت
حقيقة ال جمازا قيل فهال محلتموها على حقائقها املفهومة منها على وجه يليق به وال مياثله يف خلقه كما 
فعلتم حبملها على تلك املعاين اليت صرفتموها إليها فإن قلتم محلها على ذلك يستلزم حمذورا من تلك 

 احملاذير قيل
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فكيف مل يستلزمه فيما أثبتموه من تلك املعاين واستلزمه فيما نفيتموه وإذا كنتم قد أثبتم تلك على وجه 
خيتص به وال مياثل خلقه فيه فأثبتوا له حقائقها على هذا الوجه وتكونون للعقل والنقل موافقني 

ه موافقني وعن سبيل أهل اإلحلاد وللكتاب والسنة مصدقني ولسلف األمة وأعلمها ابهلل وصفاته وأمسائ
 .والتعطيل عادلني

إن الناس يف هذه األمساء اليت تقال على الرب وعلى العبد خمتلفون : الوجه الرابع والثالثون بعد املائتني
على أقوال فقالت غالة املعطلة من اجلهمية إهنا جماز يف حق اخلالق حقيقة يف حق املخلوق وإهنا 

م وهذا كما قيل خر عليهم السقف من حتتهم ال عقل وال قرلن فكيف استعار استعريت له من أمسائه
للقدمي اخلالق سببانه أمساء من احملدث املخلوق وكيف يستقرض للغين الواجد من الفقري املعدم أترى مل 
يكن يف املمكن أن يكون للرب سببانه من األمساء إال ما استعري له من أمساء خلقه وملا رأت طائفة من 
العقالء شناعة هذا املذهب وبطالنه قابلوا قائليه وقالوا بل هي حقيقة يف الرب جماز يف العبد وهذا قول 
أيب العباس اهلامشي وقد وافقه عليه طائفة ويلزم أصباب هذا القول صبة نفيها عن املخلوق كما يلزم 

 ذا القول وإنأصباب القول األول صبة نفيها عن اخلالق والقوالن ابطالن مع أن أصباب ه
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كانوا خريا من أولئك فهم متناقضون فإهنم إن أثبتوا للرب تعاىل حقائقها املفهومة منها فجعلها جمازا يف 
املخلوق ممتنع فإن املعىن الذي كانت به حقيقة يف الغائب موجود يف الشاهد وإن كان غري مماثل بل 

وللمخلوق منه ما خيتص به وال مياثله فيه اخلالق وهذا ال للرب منه ما خيتص به وال مياثله فيه املخلوق 
يوجب أن تكون جمازا يف حق املخلوق كالوجود والشيء والذات وإن أثبتوها على غري حقائقها املفهومة 

منها بل جعلوا معناها ما أتولوها عليه فقلبوا احلقائق وعكسوا اللغة وأفسدوها وجعلوا اجملاز حقيقة 



ذا وهم أعذر من أولئك وأقل خطأ فإهنم جعلوها جمازا يف حق من هو أوىل هبا من واحلقيقة جمازا ه
 .خلقه

وأوىل من تثبت له على أمت الوجوه وأكملها أزال وأبدا ووجواب وبراءة عن كل ما ينايف ذلك وجعلوها 
فة حقيقة يف حق من استعريت له على وجه احلدوث والضعف والنقص فهؤالء أعظم قلبا للبقائق وخمال

للمعقول من أولئك وقالت طائفة اثلثة بل هي حقيقة يف الغائب والشاهد كالوجود والشيء والذات وإن 
مل متاثل احلقيقة احلقيقة مث اختلف هؤالء فقالت طائفة هي مقولة عليها ابالشرتاك اللفظي لتباين 

 ولفظ املشرتي ولفظ احلقيقتني من كل وجه وهذا من أفسد األقوال فإن كل عاقل يفرق بني لفظي العني
 العني وحنوها وبني لفظ السميع والبصري
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واحلي والعليم والقدير ويفهم املعىن من هذه األلفاظ عند إطالقها دون تلك فلو كانت مشرتكة مل يفهم 
 .منها شيء عند اإلطالق

در املشرتك وقالت طائفة أخرى بل يقال على القدمي واحلادث بطريق التواطئ وهي موضوعة للق
واخلصائص ال تدخل يف مسمى اللفظ قالوا وهلذا يصح تقسيم معانيها إىل واجب وممكن وقدمي وحمدث 

 .ومورد التقسيم مشرتك بني األقسام
وقالت طائفة بل يقال على الرب والعبد بطريق التشكيك ألهنا يف الرب أوىل وأمت وأكمل وال ريب أن 

وما تفاوتت فاملشكك نوع من املتواطئ وإذا عرف هذا فمن نفى املتواطئ يعم ما تساوت أفراده فيه 
 .حقائقها عن الرب سببانه جعلها جمازا يف حقه حقيقة يف املخلوق يوضبه

إنه قد علم أن املعىن املستعار يكون يف املستعار منه أكمل منه يف : الوجه اخلامس والثالثون بعد املائتني
للفظ بطريق احلقيقة أكمل من املعىن الذي دل عليه بطريق اجملاز املستعار وأن املعىن الذي دل عليه ا

وإمنا يستعار لتكميل معىن اجملاز مثل األسد فإن شجاعته ملا كانت أكمل من شجاعة ابن لدم والببر ملا  
 كان أوسع من
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ن هذه األمساء جماز ابن لدم والشمس والقمر ملا كا ا أهبى وأحسن استعريت أمساؤها ملا دوهنا فإذا قيل إ
يف حق الرب حقيقة يف حق العبد كانت يف العبد أكمل وأمت منها يف الرب وكانت تسمية الرب سببانه 
هبا تقريبا ومتثيال ملا هو حقيقة يف العبد وهل يف الباطل والضالل والكفر واحملال فوق هذا والظاهر وهللا 

ون حقيقة أقواهلم ولوازمها وإال فمن لمن ابهلل وكان أعلم أن أكثر هؤالء النفاة املعطلة جهال ال يتصور 
له يف قلبه جاللة وعظمة ووقار ال يرضى بذلك وال يعتقده وإن كان كثري من الناس ال يتباشى من ذلك 
وال َينف منه لقلة وقار هللا يف قلبه وبعده عن معرفته وإساءة ظنه أبهل اإلثبات وإحسان ظنه بطائفته 

 . لدم ال حييط به إال من هو بكل شيء حميطوأهل حنلته وضالل بين
إن أعقل اخللق على اإلطالق الرسل وأتباعهم بعدهم أعقل األمم : الوجه السادس والثالثون بعد املائتني

وأهل الكتاب والشرائع الكبار أعقلهم وأعقل هؤالء املسلمون وأعقل املسلمني أصباب رسول هللا 
إبحسان وأهل السنة واحلديث أعقل األمة بعدهم على اإلطالق والربهان القاطع على ملسو هيلع هللا ىلص والتابعون هلم 

 هذا أنه قد ظهر على أيدي الرسل من العلم النافع والعمل الصاحل ومصاحل الدنيا واآلخرة
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ء ومن ما مل يظهر مثله وال قريب منه وال ماله البتة نسبة بوجه من الوجوه على أيدي غريهم من العقال
تدبر سريهتم يف أنفسهم ويف خاصتهم ويف العامة وصربهم وزهدهم يف الدنيا ورغبتهم يف هللا وما عنده 
واشتماهلم من األخالق على أزكاها ومن الشيم على أرضاها وأهنم أصدق اخللق وأبرهم قلواب وأزكاهم 

أهنم أعقل خلق هللا على  نفوسا وأعظمهم أمانة وأكرمهم عشرة وأعفهم ضمائر وأطهرهم سريرة مل يشك
اإلطالق وال ريب أن كل من كان إليهم أقرب كان حظه من العقل أوفر والعلوم واألعمال والسرية 

والدالئل على ذلك وأما أعدائهم وخصومهم فقد ظهر من نقصان عقوهلم ما كان احليوان البهيم أحسن 
أتباعهم متهافتون يف أسباب هالكهم به حاال منهم فإنه ال يقدم على هالكه وخصماء الرسل وخصماء 

هتافت الفراش يف النار وظهر نقصان هذه العقول يف علومهم ومعارفهم مثل ظهوره يف أعماهلم أو أعظم 
فإن كل من له نور وبصرية إذا عرض على العقل الصبيح والفطرة السليمة ما جاءت به الرسل وما 

الذي بينهما من الفرق أعظم مما بني القدم والفرق ومن أعظم  قالته النفاة املعطلة يف هللا هلالج لج تبني له
 احملال أن يكون أعقل اخللق
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وأعقل األمم مطيعني على االنقياد لكتاب قد خالفه صريح العقل ويكون ذلك الكتاب متضمنا خلالف 
لدم ويتلقونه الصواب يف أعظم مطالب الدعوة اإلهلية وظاهره ضالل وحمال ويطبق عليه أعقل بين 

ابلقبول وتشهد عقوهلم وفطرهم أنه احلق والصواب وأن ما خالفه فهو الباطل واإلفك واحملال وتصح به 
قلوهبم وتطمئن به وتسكن إليه وتزكوا به النفوس أعظم زكا وهذا من احملال أن حيصل مبا خيالف صريح 

لفطر السليمة والعقول العقل ويكون الصواب يف خالف ما دل عليه فإن القلوب الصبيبة وا
َبْل َكذَّبُوا اِبحْلَقِ  َلمَّا َجاَءُهْم فـَُهْم يف }املستقيمة ال تطمئن بباطل أبدا بل يكون أهله كما قال هللا سببانه 

وقال [ 1,  1الذارايت]{ ِإنَُّكْم َلِفي قـَْوٍل خُمَْتِلٍف يـُْؤَفُك َعْنُه َمْن أُِفكَ }وقال تعاىل [ 5ق]{ َأْمٍر َمرِي ٍ 
ووصف سببانه املصدقني [ 01اإلسراء]{ اْنظُْر َكْيَف َضَربُوا َلَك اأَلْمثَاَل َفَضلُّوا َفال َيْسَتِطيُعوَن َسِبيالً }

به الذين ال يقدمون عليه غريه بطمأنينتهم به وجعل ذلك من أعظم لايت صدقه يف أنه لو كان ابطال 
 عظم ريب فإن الكذب يف األمور اجلزئيةخمالفا للعقول مل تطمئن به القلوب بل كانت تراتب به أ
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ريبة فكيف ابلكذب يف ابب أمساء الرب وصفاته وشأنه والصدق يف األمور اجلزئية طمأنينة فكيف 
وقال [ 7,  5البقرة]{ امل َذِلَك اْلِكَتاُب ال رَْيَب ِفيِه ُهدًى لِْلُمتَِّقنيَ }ابلصدق يف هذا الباب قال تعاىل 

 َكاَن َهَذا اْلُقْرلُن َأْن يـُْفتَـَرى ِمْن ُدوِن اّلِلَِّ َوَلِكْن َتْصِديَق الَِّذي بـَنْيَ َيَدْيِه َوتـَْفِصيَل اْلِكَتاِب الَوَما  }تعاىل 
{ امل تـَْنزِيُل اْلِكَتاِب ال رَْيَب ِفيِه ِمْن َربِ  اْلَعاَلِمنيَ }وقال تعاىل [ 11يونس]{ رَْيَب ِفيِه ِمْن َربِ  اْلَعاَلِمنيَ 

فجعل سببانه من أعظم أدلة صدقه نفي الريب عنه يف مثل هذه املطالب اليت هي [ 7,  5سجدةال]
أصل مطالب بين لدم وأجل معارفهم وعلومهم على اإلطالق فلو كان فيه ما خيالف صريح العقل لكان 

وا َوَتْطَمِئنُّ الَِّذيَن لَمنُ }فيه أعظم الريب وملا اطمأنت به القلوب وال ثلجت به الصدور وقد قال تعاىل 
وذكره ها هنا هو كناية وهو الذكر احلكيم [ 51الرعد]{ قـُُلوبـُُهْم ِبذِْكِر اّلِلَِّ َأال ِبذِْكِر اّلِلَِّ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ 

فكيف جيوز على أعقل األمم وأفضلها أن تطمئن قلوهبم مبا خيالف العقل الصريح وهل هذا إال قدح يف 
هم ويف كتاهبم ومن تكلم به وجعله هدى وشفاء ورمحة وعصمة ونورا وروحا عقوهلم كما هو قدح يف نبي

 وهللا ورسوله ومالئكته وأولو العلم
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يعلمون أن كالم هؤالء املعطلة النفاة املعارضني للوحي بعقوهلم ولرائهم فيه أعظم الريب وأبعد شيء عن 
معقول الصريح وهذه سنة هللا يف خلقه أن أنقص طمأنينة القلوب به وسكوهنا إليه وأشد شيء خمالفة لل

الناس عقوال وأعظمهم سفها يرمون أعقل اخللق وأفضلهم بنقصان العقول وال تنسى قول أعداء الرسل 
 يف الرسل أهنم جمانني ال عقول هلم فهكذا ورثتهم يرمون ورثة الرسل بدائهم إىل يوم القيامة يوضبه

إنه لو كان ظاهر الكتاب خمالفا لصريح املعقول لكان يف الصدور : تنيالوجه السابع والثالثون بعد املائ
أعظم حرج منه وضيق وهذا خالف املشهود ابلباطن لكل ذي عقل سليم فإنه كلما كان الرجل أمت 

َرٌج املص ِكَتاٌب أُْنِزَل ِإلَْيَك َفال َيُكْن يف َصْدِرَك حَ }عقال كان احلرج ابلكتاب أبعد منه قال تعاىل لرسوله 
وهللا تعاىل رفع احلرج عن الصدور بكتابه وكانت قبل إنزال الكتاب يف أعظم [ 7,  5األعراف]{ ِمْنهُ 

احلرج والضيق فلما أنزل كتابه ارتفع به عنها ذلك احلرج وبقي احلرج والضيق على من مل يؤمن به كما 
ُ َأْن يـَْهِديَُه َيْشَرْح َصْدرَهُ }قال تعاىل  { ِلإِلْسالِم َوَمْن يُِرْد َأْن ُيِضلَُّه جَيَْعْل َصْدرَُه َضيِ قاً َحَرجاً  َفَمْن يُرِِد اّلِلَّ

ومن لمن به من وجه دون وجه ارتفع عنه احلرج والضيق من الوجه الذي لمن به دون [ 755األنعام]
 ذلك الوجه فمن أقر
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تكلم به بل جعله خملوقا من عملة أنه منزل من عند هللا أنزله على رسوله ومل يقر أبنه كالمه الذي 
خملوقاته كان يف صدره من الضيق واحلرج ما يناسب ذلك ومن أقر أبنه تكلم بشطره وهو املعاين دون 
شطره اآلخر وهو حروفه كان يف صدره من احلرج منه ما يناسب ذلك ومن زعم أنه غري كاف يف معرفة 

مقاييس وقواعد منطقية ومباحث عقلية ففي صدره احلق وأن العباد حيتاجون معه إىل معقوالت ولراء و 
منه أعظم حرج وأعظم حرجا منه من اعتقد أن فيه ما يناقض العقل الصريح ويشهد العقل خبالفه 

وكذلك من زعم أن لايته ال يستفاد منها علم وال يقني ففي صدره منه من احلرج ما هللا به عليم ومن 
عامة ما ينتفعون به مما ليس له حقيقة يف نفس األمر ففي زعم أن اخلطاب به خطاب عمهوري خييل لل

صدره منه أعظم حرج ومن زعم أن أجل ما فيه وأشرفه وأفضله وهو قسم التوحيد املتضمن لألمساء 
والصفات جمازات واستعارات وتشبيهات ال حقائق ففي صدره منه أعظم حرج فكل هذه الطوائف يف 

هدى وال شفاء وال رمحة وال هو كاف هلم بشهادهتم على صدورهم منه حرج وريب وليس يف حقهم 
 .أنفسهم وشهادة هللا ومالئكته والشهداء من عباده عليهم وابهلل التوفيق
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وقد أقسم سببانه بنفسه املقدسة أهنم ال يؤمنون حىت حيكموا رسوله يف كل ما شجر بينهم وال يكفي 
نفوسهم مبا حكم به يف ذلك أيضا حىت حيصل منهم الرضا  ذلك يف حصول اإلميان حىت يزول احلرج من

ُفِسِهْم }والتسليم فقال تعاىل  نَـُهْم مثَّ ال جيَُِدوا يف أَنـْ ُموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ َفال َورَبِ َك ال يـُْؤِمُنوَن َحىتَّ حُيَكِ 
 ب من التأكيدفأكد ذلك بضرو [ 65النساء]{ َحَرجاً ممَّا َقَضْيَت َوُيَسلِ ُموا َتْسِليماً 

تصدير اجلملة املقسم عليها حبرف النفي املتضمن لتأكيد النفي املقسم عليه وهو يف ذلك  : أحدها
 .كتصدير اجلملة املثبتة إبن

 .القسم بنفسه سببانه: الثاين
 .أنه أتى ابملقسم عليه بصيغة الفعل الدالة على احلدوث أي ال يقع منهم إميان ما حىت حيكموك: الثالث
أنه أتى يف الغاية حبىت دون إال املشعرة أبنه ال يوجد اإلميان إال بعد حصول التبكيم ألن ما بعد : عالراب

 .حىت يدخل فيما قبلها
نَـُهمْ }أنه أتى احملكم فيه بصيغة املوصول الدالة على العموم وهو قوله : اخلامس أي يف { ِفيَما َشَجَر بـَيـْ

 .عميع ما تنازعوا فيه من الدقيقة واجلليلة

(0/7554) 

 
 

 .السادس أنه ضم إىل ذلك انتفاء احلرج وهو الضيق من حكمه
 .أنه أتى به نكرة يف سياق النفي أي ال جيدون نوعا من أنواع احلرج البتة: السابع
أنه أتى بذكر ما قضى به بصيغة العموم فإهنا إما مصدرية أي من قضائك أو موصولة أي من : الثامن

 .كل فرد من أفراد قضائهالذي قضيته وهذا يتناول  
أنه مل يكتف منهم بذلك حىت يضيفوا إليه التسليم وهو قدر زائد على التبكيم وانتفاء احلرج : التاسع

فما كل من حكم انتفى عنه احلرج وال كل من انتفى عنه احلرج يكون مسلما منقادا فإن التسليم 
 .يتضمن الرضا حبكمه واالنقياد له

تسليم ابملصدر املؤكد وحنن نناشد هؤالء اجلهمية ابهلل الذي ال إله إال هو هل أنه أكد فعل ال: العاشر
جيدون يف أنفسهم هذا التسليم واالنقياد والتبكيم للنصوص وهل هم مع الرسول وما جاء به هبذه 



املنزلة فوهللا إن قلوهبم وألسنتهم وكتبهم لتشهد عليهم بضد ذلك كما يشهد به عليهم املؤمنون 
 .كة وأولو العلم وهللا سببانه وكفى ابهلل شهيداواملالئ
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إن عماع ما يرد به املبطلون ما ثبت عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف األمور : الوجه الثامن والثالثون بعد املائتني
 العلمية اخلربية واألمور العملية الطلبية نوعان

 .ألةمنع داللة ما جاء به على تلك املس: أحدمها
معارضة الداللة مبا مينع اتباعها فردهم نوعان منع ومعارضة فوضعوا هلذين النوعني قانونني : والثاين

فوضعوا ملنع الداللة قانون التبريف والتأويل الفاسد ووضعوا للمعارضة قانون تعارض العقل والسمع 
 ابب األمساء والصفات علم وتقدمي العقل فيتضمن هذان القانو ان أن ال يستفاد من القرلن والسنة يف

 .وال يقني
وأما الطلبيات فإما أن يكون يف املسألة إعماع أوال فإن كان فيها إعماع استغين به عن النظر يف الكتاب 
والسنة وإن مل يكن فيها إعماع ففرضه التقليد لبعض األئمة ألن النصوص فيها الناسخ واملنسوخ وفيها 

والعام وغري ذلك وقد كفا ا األئمة مؤنة النظر واالستدالل وكلفة  ما قد ترك العمل به وفيها اخلاص
االجتهاد فيتعني املصري إىل أقواهلم وليس لنا أن نستدرك عليهم وال خنالفهم فهم قد كفو ا مؤنة الفروع 

 وشيوخنا املتكلمون قد كفو ا مؤنة األصول فال يفيد ا النظر يف الكتاب والسنة إال التعب
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عناء وغايتنا أن نصل إىل ما وصلوا إليه إن أصبنا وإن خالفناهم كنا حنن املخطئني وهم املصيبون وال

فاألوىل بنا أن نتلقى األصول عن املتكلمني والفروع عن مشاخينا الذين هذبوا لنا مذاهب األئمة 
 .وضبطوا قواعدها وأصوهلا فيقال هذا إخبار منكم حبالكم وما يليق بكم وما أنتم أهله

وأما من رفع له علم الكتاب والسنة فشمر إليه ولنس من مشكاهتما نور اهلداية فطله وحرص عليه 
وكان كتاب هللا وسنة رسوله أجل يف صدره وأعظم يف نفسه وأوقر يف قلبه من أن جيعل هلما عيارا يعريمها 

 أظهر ا كما أنزل حمضا مل يشب به وميزا ا يزهنما به وندا حياكم إليه وخياصم به دوهنما فهذا كتاب هللا بني
وهذه سنة رسوله هل يسوغ لنا اإلعراض عنها إىل ما ذكرمت وهل يوجد فيهما دليل واحد على هذه 



الطريق اليت سلكتم وهل جتدون فيهما احلوالة على غريمها بوجه من الوجوه وهل جتدون فيهما ما 
اتَِّبُعوا َما أُْنِزَل ِإلَْيُكْم ِمْن }مسكون بقوله يتضمن ذلك أو يدل عليه أو يشري إليه أو يسوغه وكأنكم تت

 وبقوله[ 1األعراف]{ رَبِ ُكْم َوال تـَتَِّبُعوا ِمْن ُدونِِه َأْولَِياءَ 
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نَـُهمْ } ُموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ ِفيِه  َوَما اْختَـَلْفُتمْ }وبقوله [ 65النساء]اآلية { َفال َورَبِ َك ال يـُْؤِمُنوَن َحىتَّ حُيَكِ 

َزْلَناُه ُمَباَرٌك فَاتَِّبُعوُه َواتَـُّقوا َلَعلَُّكْم }وبقوله [ 74الشورى]{ ِمْن َشْيٍء َفُبْكُمُه ِإىَل اّلِلَِّ  َوَهَذا ِكَتاٌب أَنـْ
يعاً }وبقوله [ 755األنعام]{ تـُْرمَحُونَ  الَِّذي َلُه ُمْلُك  ُقْل اَي أَيُـَّها النَّاُس ِإين ِ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ِإلَْيُكْم عمَِ

ي يـُْؤِمُن اِبّلِلَِّ وََكِلَماتِِه السََّماَواِت َواأَلْرِض ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو حُيِْيي َومُيِيُت َفآِمُنوا اِبّلِلَِّ َوَرُسوِلِه النَّيبِ  األُمِ يِ  الَّذِ 
يِن َما مَلْ َيََْذْن ِبِه اّلِلَُّ َأْم هَلُْم شُ }وبقوله [ 751األعراف]{ َواتَِّبُعوُه َلَعلَُّكْم تـَْهَتُدونَ  { رََكاُء َشَرُعوا هَلُْم ِمَن الدِ 

َها َوَما َبَطَن َواأِلمْثَ َواْلبَـْغَي ِبَغرْيِ احْلَقِ  َوَأْن }وبقوله [ 57الشورى] َا َحرََّم َريبِ َ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـْ ُقْل ِإمنَّ
 [11األعراف]{ ُسْلطَا اً َوَأْن تـَُقوُلوا َعَلى اّلِلَِّ َما ال تـَْعَلُمونَ  ُتْشرُِكوا اِبّلِلَِّ َما مَلْ يـُنَـزِ ْل ِبهِ 
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ُ َوِإىَل }وبقوله [ 16اإلسراء]{ َوال تـَْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلمٌ }وبقوله  َزَل اّلِلَّ َوِإَذا ِقيَل هَلُْم تـََعاَلْوا ِإىَل َما أَنـْ
َنا َما وَ  ُ }وبقوله [ 740املائدة]{ َجْد َا َعَلْيِه لاَبَء اَ الرَُّسوِل قَاُلوا َحْسبـُ رَُكوا َوَلمَّا يـَْعَلِم اّلِلَّ ُتْم َأْن تـُتـْ َأْم َحِسبـْ

أي وليجة [ 76التوبة]{ الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َومَلْ يـَتَِّخُذوا ِمْن ُدوِن اّلِلَِّ َوال َرُسوِلِه َوال اْلُمْؤِمِننَي َولِيَجةً 
عينه عيارا على كالم هللا ورسوله وكالم سائر علماء األمة يزن القرلن والسنة وكالم سائر ممن اختذ رجال ب

يَـتَِّبُعوَن }العلماء على قوله فما خالفه رده وما وافقه قبله وبقوله  ْر ِعَباِد لَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل فـَ فـََبشِ 
 ورسوله واتباع أحسنه هو االقتداء به فهذا أحسن والقول ها هنا ما قاله هللا[ 71,  71الزمر]{ َأْحَسَنهُ 

 من قول كل قائل عداه وبقوله
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َ فَاتَِّبُعوين حُيِْبْبُكُم اّلِلَُّ } ُتْم حتُِبُّوَن اّلِلَّ َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيماً }وبقوله [ 17لل عمران]{ ُقْل ِإْن ُكنـْ
تَـَفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلهِ فَاتَِّبُعوُه َوال تـَتَِّبُعوا السُّبُ  َفَمِن اتَـَّبَع ُهَداَي َفال َيِضلُّ }وبقوله [ 751األنعام]{ َل فـَ

وذكره هو كتابه الذي [ 751,  750طه]{ َوال َيْشَقى َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري فَِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضْنكاً 
فَِإْن مَلْ }قد أتى حبقيقة اإلعراض وبقوله أنزله فمن أعرض عنه مكتفيا بقول واحد من بين لدم عنه ف

َا يـَتَِّبُعوَن َأْهَواَءُهْم َوَمْن َأَضلُّ ممَِّن اتَـَّبَع َهَواُه ِبَغرْيِ ُهدًى ِمَن  [ 54القصص]{ اّلِلَِّ َيْسَتِجيُبوا َلَك فَاْعَلْم َأمنَّ
سنة وعدل عنها إىل  فقسم الناس إىل مستجيبني للرسول ومتبع هواه فمن ترك استجابته إذا ظهرت له

خالفها فقد اتبع هواه وهذا أكثر من أن يذكر واملقصود أن الواجب على اخللق بعد وفاته هو الواجب 
عليهم يف حياته سواء ففرض من مسع كالمه أن َيخذ به ومن خفي عليه قوله سأل من يعرفه فإذا مسعه 

 ففرض عليه أن َيخذ به
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ريه أن يسوغ له األخذ به فيكون سائغ االتباع بعد خفاء السنة ال واجب فإن خفي عليه فغاية قول غ
 .االتباع وال سيما مع ظهور السنة وابهلل التوفيق

إن كل واحد من هذين األمرين أعين املنع واملعارضة ينقسم إىل : الوجه التاسع والثالثون بعد املائتني
منع كون الرسول جاء بذلك أو قاله الدرجة  درجات متعددة فأما املنع فهو على ثالث درجات أحدها

الثانية منع داللته على ذلك املعىن وهذه الدرجة بعد التنزل إىل االعرتاف بكونه قاله الدرجة الثالثة منع  
 .كون قوله حجة يف هذه املسائل

ألقواهلم والدرجات الثالث قد استعملها املعطلة النفاة فأما األوىل فاستعملوها يف األحاديث املخالفة 
وقواعدهم ونسبوا رواهتا إىل الكذب والغلط واخلطأ يف السمع واعتقاد أن كثريا منها من كالم الكفار 

واملشركني كان النيب حيكيه عنهم فرمبا أدركه الواحد يف أثناء كالمه بعد تصديره ابحلكاية فيسمع احملكي 
 كما قاله بعضهم يف حديث قتادة بن النعمان يف فيعتقده قائال له ال حاكيا فيقول قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

االستلقاء قال حيتمل أن يكون النيب حدث به عن بعض أهل الكتاب على طريق اإلنكار عليهم فلم 
 يفهم عنه قتادة بن
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بن أيب أويس حدثين النعمان إنكاره فقال قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وعضد هذا االحتمال مبا رواه من حديث ا
ابن أيب الز اد عن هشام بن عروة عن عبد هللا بن عروة بن الزبري أن الزبري بن العوام مسع رجال حيدث 
حدثنا عن النيب فاستمع الزبري له حىت إذا قضى الرجل حديثه قال له الزبري أنت مسعت هذا من رسول 

شباهه مما مينعنا أن نتبدث عن النيب قد لعمري مسعت هذا من هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال له الرجل نعم قال هذا وأ
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأ ا يومئذ حاضر ولكن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ابتدأ هذا احلديث فبدثنا عن رجل من أهل 

 الكتاب حدثه إايه فجئت أنت يومئذ بعد أن قضى صدر احلديث وذكر الرجل الذي من أهل الكتاب
فظننت أنه من حديث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قالوا فلهذا االحتمال تركنا االحتجاج أبخبار اآلحاد يف صفات 
هللا عز وجل فتأمل ما يف هذا الوجه من األمر العظيم أن يشتبه على أعلم الناس ابهلل وصفاته وكالمه 

 بكالم الكفار املشركني الذي هو تنقص وكالم رسوله كالم الرسول احلق الذي قاله مدحا وثناء على هللا
 وعيب فال متيز بني هذا وهذا ويقول قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ملا
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يكون من كالم ذلك املشرك الكافر فأي نسبة جهل واستجهال ألصباب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فوق هذا أنه 
 وكالم الكفار واملشركني ومييز بينهما أفراخ اجلهمية واملعطلة ال مييز أحدهم بني كالم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

وكيف يستجيز من للصبابة يف قلبه وقار وحرمة أن ينسب إليهم مثل ذلك واي هلل العجب هل بلغ هبم 
شركني والكفار والذي اجلهل املفرط إىل أن ال يفرقوا بني الكالم الذي يقوله رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حاكيا عن امل

يقوله حاكيا له عن جربيل عن رب العاملني وال بني الوصف مبا هو مدح وثناء ومتجيد هلل ووصفه مبا هو 
ضد ذلك فتأمل جناية هذه املعرفة على النصوص ومن أتمل أحاديث الصفات وطرقها وتعدد خمارجها 

نه من أبني الكذب واحملال فوهللا لو قاله ومن رواها من الصبابة علم ابلضرورة بطالن هذا االحتمال وأ
صاحب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من عند نفسه لكان أوىل بقبوله واعتقاده من قول اجلهمي املعطل النايف فكيف 
إذا نسبه إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص واملقصود أن هذه الدرجات الثالث قد وضعت اجلهمية أرجلهم فيها فهذه 

 منه كون الرسول قاله وأكدوا أمر هذه الدرجة أبن أخبار اآلحاد يتطرق إليها الكذبدرجة 
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واخلطأ والغلط فال جيوز أن حيت  هبا يف ابب معرفة هللا وما جيب له وميتنع عليه وسيمر بك إن شاء هللا 
 .تعاىل ما يقلع هذه الدرجة من أصلها
جة املسماة أبن األدلة اللفظية ال تفيد اليقني وقد تقدم فسادها من الدرجة الثانية منع الداللة وهذه الدر 

مخسة وسبعني وجها فيما مضى وبينا أن هذا القول ال جيامع دين اإلسالم بل مناقضته للدين معلومة 
 .ابلضرورة بعد التأمل حلقيقته والزمه

 ذلك وهذه الدرجة ينزهلا الدرجة الثالثة تسليم داللته على ذلك ولكن مينع كون قول الرسول حجة يف
 .طائفتان أحدمها من جيوز على الرسول أن خياطب األمة خبالف ما هو يف نفس األمر ملصلبتهم
الطائفة الثانية من يعتقد أن لكالمه ابطنا خيالف ظاهره وأتويال خيالف حقيقته فالطريقة األوىل 

ى لاثرهم وكثري من املتأخرين جيمع بني للمتفلسفة ومن يتلمذ هلم والطريقة الثانية للجهمية ومن اقتف
الطريقتني فيتفلسف اترة ويتجهم اترة وجيمع بني اإلدامني اترة فهذه درجات املنع وأما درجات املعارضة 

 فثالثة أيضا

(0/7514) 

 
 

إحداها أن يعارض املنقول مبثله ويسقط داللتهما أو يرجح داللة املعارض كما عارض اجلهمي قوله 
ُ َأَحدٌ }بقوله [ 5طه]{ َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوى الرَّمْحَنُ } وزعم أنه لو كان على [ 7اإلخالص]{ ُقْل ُهَو اّلِلَّ

ُتمْ }العرش مل يكن أحدا وعارضه بقوله  وزعم أنه لو كان على عرشه [ 0احلديد]{ َوُهَو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكنـْ
[ 1غافر]{ َش َوَمْن َحْوَلُه ُيَسبِ ُبوَن حبَْمِد َرهبِ ِْم َويـُْؤِمُنوَن ِبهِ الَِّذيَن حَيِْمُلوَن اْلَعرْ }مل يكن معنا وعارضه بقوله 

وهذه معارضة الزخمشري يف كشافه قال وفيها التنبيه على أن األمر لو كان كما يقوله اجملسمة كان محلة 
وملا وصفوا به العرش ومن حوله مشاهدين معاينني وملا وصفوا ابإلميان ألنه إمنا يوصف ابإلميان الغائب 

 على سبيل الثناء عليهم علم أن إمياهنم وإميان من يف األرض

(0/7517) 

 
 

وكل من غاب عن ذلك املقام سواء يف إميان اجلميع بطريق النظر واالستدالل ال غري وأنه ال طريق إىل 
نفسه وملن معرفته إال هذا وأنه منزه عن صفات األجرام فلو كان اجملسم بزعمك جسما حقيقة ملا رضي ل

خياطبه مبثل هذا الكالم الذي هو من أقبح الكالم وأبطله ولشح على زمانه وأوراقه أن يضيعه مبثله 



وملنعه وقار القرلن وعظمته يف صدره أن يفسره مبثل هذا الكالم الذي هو كما قيل مثل حجارة الكنيف 
ليل وموسى الكليم وعميع األنبياء ترجع وتنجس فقد صرح قائله أبن إميان دمحم بن عبد هللا وإبراهيم اخل

واملرسلني إمنا هو عن نظر واستدالل وهم بسعادهتم قد سدوا عميع طرق اإلميان واملعرفة إال طريق 
اجلواهر واألعراض واالجتماع واالفرتاق وإبطال حوادث ال أول هلا وزعموا أن من مل يعرف ربه من تلك 

ه إهلا وخالقا وزادوا يف االفرتاء والكذب والبهت فزعموا أن الطريق مات ومل يعرف له راب ومل يقر أبن ل
إميان جربيل وميكائيل واملالئكة املقربني وعميع املرسلني مبين على هذه الطريقة وأن إمياهنم كلهم سواء 

وأهنم ال طريق هلم إىل معرفته إال هذا النظر واالستدالل الذي وضعه هلم شيوخ اجلهمية ومبتدعة 
الل أهل االعتزال فها هنا يسجد اجملسم بزعمكم شكرا هلل إذ عافاه هللا من مثل هذا املتكلمني وض

البالء العظيم وهذا القول أقل وأحقر من أن يتكلف للوجوه اليت تدل على بطالنه أبكثر من حكايته 
 ومن هذا

(0/7515) 

 
 

ل قائل هذا دليل على معارضة غريه لنصوص االستواء والعلو بقوله ال تفضلوين على يونس بن مىت قا
أن هللا ليس فوق العامل وال مستواي على العرش قال ألن يونس نزل إىل قرار الببر ودمحم رفع إىل فوق 
السموات فكا ا يف القرب من هللا على حد سواء ال يفضل أحدمها على اآلخر يف القرب منه سببانه 

فته ولفهمه عن نبيه مبثل هذا ومن هذا فلو أن اجملسم نزل إىل األرض السابعة مل يرض لنفسه وملعر 
فلبسوا على اجلهال إبيهامهم [ 77الشورى]{ لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيءٌ }معارضة نصوص االستواء والعلو بقوله 

أن من أثبت كونه سببانه فوق مسواته على عرشه فقد جعل له مثال ومن هذا معارضة بعضهم 
لنيب أبين هللا ومسع السؤال أبين هللا واقر السائل عليه ومل األحاديث الصبيبة الصرحية اليت تكلم فيها ا

ينكره كما كفره هؤالء فعارضوها كلها حبديث مكذوب موضوع يف إسناده من ال يدري من أي الدواب 
هو كشيخه الذي ال ذكر له يف شيء من كتب احلديث ولعل بعض الوضاعني نسبه إىل هذا الشيخ 

 واحلديث أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

(0/7511) 

 
 



فعارض هذا األحاديث الصبيبة املستفيضة " ال يقال أين ملن أين األين" قال وقد سئل أين هللا فقال 
اليت نطق فيها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ابألين وأقر على إطالقها هبذا احلديث الوثيل الذي يستبي من التكلم به 

أقبح من هذا معارضة األحاديث املتواترة اليت تزيد على مائيت لحاد الناس فضال عن سيد ولد لدم و 
[ 741األنعام]{ ال ُتْدرُِكُه األَْبَصارُ }طريق وأصلها حنو الثالثني يف رؤية الرب تعاىل يف اآلخرة بقوله تعاىل 

فيا للعقول حنن إمنا تلقينا هذه األحاديث عمن أنزلت عليه اآلية فهو الذي جاء هبذا وهذا فكيف 
تجيز مسلم أن يعارض كالمه مبا فهمه من ظاهر القرلن فهما فاسدا ولو فهمه كما ينبغي لعلم أن يس

 .القرلن موافق للسنة ال مناقض هلا كما تقدم تقريره
 فصل

الدرجة الثانية من املعارضة معارضة النص ابلرأي وهذه املعارضة يف األصل هي من فعل املشركني أعداء 
 .ن بعدهم كما تقدم بيانهالرسل وتلقاها ورثتهم م

(0/7510) 

 
 

الدرجة الثالثة املعارضة ابلتقليد واتباع اآلابء واملشائخ واملعظمني يف النفوس وإذا أتملت الغالب على 
بين لدم وجدته من هذا النوع واعلم أنه ال يستقر للعبد قدم يف اإلسالم حىت يربأ من هذه املمانعة 

اإلسالم وال ميكن حتكيم الرسول وانتفاء احلرج ووقوع التسليم حىت واملعارضة فبينئذ يدخل يف دائرة 
 .تنتفي هذه املمانعة واملعارضة من كل وجه وابهلل التوفيق يوضبه

وهو أنه مع التصديق اجلازم ميتنع وقوع املعارضة واملمانعة وحيث وجد : الوجه األربعون بعد املائتني
لزوم بدون الزمه حمال فها هنا أمران تصديق جازم يلزمه ذلك فهو ملزوم النتفاء التصديق ووجود امل

انتفاء املنع واملعارضة ومنع ومعارضة يلزمه انتفاء التصديق اجلازم فيستدل بوجود امللزوم منهما على 
وجود الزمة وابنتفاء الالزم على انتفاء ملزومه وهذا أمر قطعي لكنه موقوف على صبة اللزوم فنقول 

ن املتكلم عامل مبا أخرب به صادق يف خربه يستبيل عليه اجلهل والكذب عمدا أو مىت حصل اإلقرار أب
 .خطأ امتنع واحلالة هذه أن يقوم بقلب من اعتقد ذلك منع خلربه أو معارضة له

ووجوه املنع واملعارضة وهذا اإلقرار والتصديق ال جيتمعان وإذا ثبت اللزوم املذكور لزم من وجود امللزوم 
 من انتفاء الالزم انتفاء ملزومه والعجب أنوجود الزمه و 

(0/7515) 



 

هؤالء من شدة متسكهم ابلعقليات واعتنائهم هبا حني عارضوا بينها وبني الوحي جيمعون بني النقيضني 
ويثبتون الشيء وينفون الزمه وينفون الالزم ويثبتون ملزومه وذلك خمالفة لصريح العقل فإهنم يدعون 

لرسول وينفون الزمه وإذا نفوا الالزم انتفى امللزوم ولكن من حكمة أحكم احلاكمني اإلميان مبا جاء به ا
أن يسلب هؤالء خاصة عقوهلم وحال بينهم وبينها وكشف ألهل العقل والسمع أهنم من أبعد الناس عن 
ل العقل والسمع وهذا كما ظهر ألتباع الرسل يف الدنيا فإنه سيظهر ألولئك حني يقول املعارضون للرس

 [74امللك]{ َوقَاُلوا َلْو ُكنَّا َنْسَمُع َأْو نـَْعِقُل َما ُكنَّا يف َأْصَباِب السَِّعريِ }بعقوهلم 
إن هللا سببانه أنزل على عبده ورسوله يف أفضل األايم وأفضل : الوجه احلادي واألربعون بعد املائتني

َلُكْم ِديَنُكْم َوَأمْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت اْليَـْوَم َأْكَمْلُت }الشهور وأفضل األماكن ومعه أفضل اخللق 
 وقد ثبت يف صبيح البخاري وغريه من حديث[ 1املائدة]{ َلُكُم اأِلْسالَم ِديناً 

(0/7516) 

 
 

طارق بن شهاب قال جاء رجل من اليهود إىل عمر بن اخلطاب فقال اي أمري املؤمنني لية تقرأوهنا يف  
شر اليهود نزلت فعلم اليوم الذي نزلت فيه الختذ اه عيدا فقال عمر أية لية هي كتابكم لو علينا مع

فقال [ 1املائدة]{ اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأمْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم اأِلْسالَم ِديناً }قال 
يه أنزلت على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عشية اجلمعة عمر إين ألعلم اليوم الذي نزلت فيه واملكان الذي نزلت ف

وحنن معه بعرفة ويف مسند علي للبافظ مطني حدثنا حيىي احلماين حدثنا قيس عن إمساعيل بن سليمان 
عن أيب عمر البزار عن ابن احلنفية عن علي قال نزلت هذه اآلية على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو واقف عشية 

 .{ اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأمْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم اأِلْسالَم ِديناً }عرفة 

(0/7511) 

 
 

وقال عبد بن محيد أخرب ا يزيد بن هارون ثنا محاد بن سلمة عن عمار بن أيب عمار قال قرأ ابن عباس 
ده يهودي فقال لو نزلت هذه اآلية علينا الختذ ا يومها عيدا فقال ابن وعن{ اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكمْ }

 .عباس نزلت يف يوم عيدين يوم عمعة ويوم عرفة
 .وقال وحدثنا أبو نعيم عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال نزلت على النيب وهو بعرفة



عن قدرته ومشيئته وإذا  قال كما نقل عنه إين سلمت أن الباري إهلي وإله اخللق عامل قادر وال يسأل
 وهو حكيم إال أنه يتوجه على مساق حكمته أسئلة سبعة{ ُكْن فـََيُكونُ }أراد شيئا قال له 

 أوهلا قد علم قبل خلقي أي شيء يصدر عين وحيصل فلم خلقين أوال وما احلكمة يف خلقه إايي

(0/7511) 

 
 

ته وطاعته وما احلكمة يف التكليف بعد أال الثاين إذ خلقين على مقتضى إرادته ومشيئته فلم كلفين مبعرف
 ينتفع بطاعته وال يتضرر مبعصيته

الثالث إذ خلقين وكلفين فالتزمت تكليفه ابملعرفة والطاعة فعرفت وأطعت فلم كلفين بطاعة لدم 
 والسجود له وما احلكمة يف هذا التكليف على اخلصوص بعد أن ال يزيد ذلك يف طاعيت ومعرفيت

ين وكلفين على اإلطالق وكلفين هذا التكليف على اخلصوص فإذا مل أسجد لعنين والرابع إذ خلق
 وأخرجين من اجلنة ما احلكمة يف ذلك بعد إذ مل أرتكب قبيبا إال قويل ال أسجد إال لك

اخلامس إذ خلقين وكلفين مطلقا وخصوصا ومل أطع فلعنين وطردين فلم طرقين إىل لدم حىت دخلت اجلنة 
وسوسيت فأكل من الشجرة املنهي عنها وأخرجه من اجلنة معي وما احلكمة يف ذلك بعد أن اثنيا وغررته ب

 .لو منعين من دخول اجلنة اسرتاح مين لدم وبقي خالدا يف اجلنة
 والسادس إذ خلقين وكلفين عموما وخصوصا

(0/7511) 

 
 

الده حىت أراهم من حيث ولعنين مث طرقين إىل اجلنة وكانت اخلصومة بيين وبني لدم فلم سلطين على أو 
ال يرونين وتؤثر فيهم وسوسيت وال يؤثر يف حوهلم وقوهتم وقدرهتم واستطاعتهم وما احلكمة يف ذلك بعد 

أن لو خلقهم على الفطرة دون من جيتاهلم عنها فيعيشوا طاهرين سامعني مطيعني كان أحرى وأليق 
 .ابحلكمة

دا وحيث مل أطع لعنين وطردين ومكنين من دخول والسابع سلمت هذا كله خلقين وكلفين مطلقا ومقي
اجلنة وطرقين وإذ عملت عملي أخرجين مث سلطين على بين لدم فلم إذ استمهلته أمهلين فقلت 

َعُثونَ } ,  17ص]{ فَِإنََّك ِمَن اْلُمْنَظرِيَن ِإىَل يـَْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعُلومِ }فقال [ 11ص]{ فَأَْنِظْرين ِإىَل يـَْوِم يـُبـْ



وما احلكمة يف ذلك بعد أن لو أهلكين يف احلال اسرتاح اخللق مين وما بقي شر يف العامل أليس  [14
 .بقاء العامل على نظام اخلري خريا من امتزاجه ابلشر قال فهذه حجيت على ما ادعيته يف كل مسألة

(0/7504) 

 
 

وىل أين إهلك وإله اخللق غري قال شارح اإلجنيل فأوحى هللا إىل املالئكة قولوا له فإنك يف مسألتك األ
صادق وال خملص إذ لو صدقت أين رب العاملني ما احتكمت علي بلم فأ ا هللا الذي ال إله إال أ ا ال 
أسأل عما أفعل واخللق مسؤولون قال هذا مذكور يف التوراة ومسطور يف اإلجنيل على الوجه الذي 

الذي ال مرية فيه أن كل شبهة وقعت لبين لدم  ذكرته وكنت برهة من الزمان أتفكر وأقول من املعلوم
فإمنا وقعت من إضالل الشيطان ووساوسه ونشأت من شبهاته وإذا كانت الشبهات حمصورة يف سبع 
عادت كبار البدع والضالل إىل سبع وال جيوز أن تعدو شبهات فرق أهل الزيغ والكفر هذه الشبهات 

لنسبة إىل أنواع الضالالت كالبذر وترجع عملتها إىل إنكار وإن اختلفت العبارات وتباينت الطرق فإهنا اب
األمر بعد االعرتاف ابحلق وإىل اجلنوح إىل اهلوى والرأي يف مقابلة النص والذين جادلوا نوحا وهودا 

 وصاحلا وإبراهيم ولوطا وشعيبا

(0/7507) 

 
 

لعني األول يف إظهار وموسى وعيسى ودمحما صلوات هللا وسالمه عليهم كلهم نسجوا على منوال ال
 .شبهاته

وحاصلها يرجع إىل دفع التكليف عن أنفسهم وجبد أصباب التكاليف والشرائع أبسرهم إذ ال فرق 
وعن هذا [ 67اإلسراء]{ أََأْسُجُد ِلَمْن َخَلْقَت ِطيناً }وبني قوله [ 6التغابن]{ أََبَشٌر يـَْهُدونـََنا}بني قوهلم 

َوَما َمَنَع النَّاَس َأْن يـُْؤِمُنوا ِإْذ َجاَءُهُم }فرتاق كما هو يف قوله صار مفصل اخلالف وحمز اإلشكال واال
ُ َبَشراً َرُسوالً  فبني أن املانع من اإلميان هو هذا املعىن كما [ 10اإلسراء]{ اهْلَُدى ِإالَّ َأْن قَاُلوا أَبـََعَث اّلِلَّ

ٌر ِمْنهُ َما َمنَـَعَك َأالَّ َتْسُجَد ِإْذ َأَمْرتُ }قال للمتقدم األول   [ .75األعراف]{ َك قَاَل َأ َا َخيـْ

(0/7505) 

 
 



ٌر ِمْن َهَذا الَِّذي ُهَو َمِهنٌي َوال َيَكاُد يُِبنيُ }وقال املتأخر من ذريته كما قال املتقدم  { َأْم َأ َا َخيـْ
قَاَل  َكَذِلكَ }وكذلك لو تعقبنا أحوال املتقدمني منهم وجد اها مطابقة ألقوال املتأخرين [ 55الزخرف]

ْبِلِهْم ِمْثَل قـَْوهِلِمْ  بُوا ِبِه ِمْن قـَْبلُ }[ 771البقرة]{ الَِّذيَن ِمْن قـَ [ 10يونس]{ َفَما َكانُوا لِيـُْؤِمُنوا مبَا َكذَّ
فاللعني األول ملا حكم العقل على من ال حيكم عليه العقل أجرى حكم اخلالق يف اخللق وحكم اخللق يف 

 صري فثار من الشبهة األوىل مذاهب احللولية والتناسخية واملشبهةاخلالق واألول غلو والثاين تق

(0/7501) 

 
 

والغالة من الرافضة حيث غلوا يف حق شخص من األشخاص حىت وصفوه أبوصاف اإلله واثر من 
الشبهة الثانية مذاهب القدرية واجلربية واجملسمة حيث قصروا من وصفه تعاىل بصفات املخلوقني 

ألفعال واملشبهة مشبهة الصفات وكل منهما أعور فإن من قال حيسن منه ما حيسن منا واملعتزلة مشبهة ا
ويقبح منه ما يقبح منا فقد شبه اخلالق ابخللق ومن قال يوصف الباري مبا يوصف به اخللق أو يوصف 
اخللق مبا يوصف به اخلالق فقد اعتزل عن احلق وسنخ القدرية طلب العلة يف كل شيء وذلك من سنخ 

لعني األول إذ طلب العلة يف اخللق أوال واحلكمة يف التكليف اثنيا والفائدة يف تكليف السجود آلدم ال
 اثلثا مث ذكر اخلوارج واملعتزلة

(0/7500) 

 
 

والروافض وقال رأيت بدء شبهاهتم كلها نشأت من شبهات اللعني األول وتلك يف األول مصدرها 
{ َوال تـَتَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنيٌ }يل بقوله وهذه يف اآلخر مظهرها وإليه أشار التنز 

لتسلكن سبل األمم قبلكم حذو القذة ابلقذة والنعل ابلنعل حىت لو دخلوا : "وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص[ 61البقرة]
نصدقها وال نكذهبا فهذه القصة واملناظرة هي من نقل أهل الكتاب وحنن ال " جبر ضب لدخلتموه

وكأهنا وهللا أعلم مناظرة وضعت على لسان إبليس وعلى كل حال فال بد من اجلواب عنها سواء 
ِإنَّ َكْيَد الشَّْيطَاِن َكاَن }صدرت منه أو قيلت على لسانه فال ريب أهنا من كيده وقد أخرب هللا سببانه 

ألسئلة عند أهل العلم واإلميان وإن صعب فهذه األسئلة والشبهات من أضعف ا[ 16النساء]{ َضِعيفاً 
 موقعها عند من أصل أصوال فاسدة



(0/7505) 

 
 

فاسدة كانت سدا بينه وبني ردها وأما من مل يؤصل غري كتاب هللا وسنة رسوله فهذه األسئلة عنده من 
لى جنس أسئلة تالمذته وأصبابه اليت يوردوهنا على الرسل وما جاؤا به وهي أسئلة فاسدة مبنية ع

أصول فاسدة وقد افرتقت طرق الناس يف األجوبة عنها أشد افرتاق وسلكوا يف إبطاهلا كل طريق خيطر 
 .ابلبال وحنن نذكر طرقهم

ال حقيقة آلدم وال إلبليس وال لشيء من ذلك بل مل يزل : فقال املنجمون وز ادقة الطبيعيني والفالسفة
ة وإمنا ذلك أمثال مضروبة النفعال القوى النفسانية الوجود هكذا وال يزال نسال بعد نسل وأمة بعد أم

الصاحلة هلذا البشر وهذه القوى هي املسماة يف الشرائع ابملالئكة واستعصاء القوى الغضبية والشهوانية 
عليه هي املسماة ابلشياطني فعرب عن خضوع القوى الفاضلة ابلسجود وعرب عن إابء القوى الشريرة 

بار وترك السجود قالوا واحلكمة اإلهلية اقتضت تركيب اإلنسان على هذا الفاسدة ابإلابء واالستك
الوجه وإسكان هذه القوى فيه وانقياد بعضها له وإابء بعضها فهذا شأن اإلنسان ولو كان على غري هذا 

الرتكيب مل يكن إنسا ا قالوا وهبذا تندفع األسئلة كلها ويظهر بطالهنا وأهنا مبنزلة أن يقال مل أحوج 
 إلنسانا

(0/7506) 

 
 

إىل األكل والشرب واللباس وملا أحوجه إليه فلم جعله يبول ويتغوط ويتمخط ومل جعله ميرض ويهرم 
وميوت فإن هذه األمور من لوازم النشأة اإلنسانية اليت لو قدر ارتفاعها الرتفعت هذه النشأة فهذه 

وردت األمر إىل جمرد قوى نفسانية  الطائفة رفعت القواعد من أصلها وأبطلت لدم وإبليس واملالئكة
 .وأمور معنوية

هذه األسئلة إمنا ترد على من يفعل لعلة أو لغرض أو لغاية فأما : وقالت اجلربية ومنكرو احلكم والتعليل
من ال علة لفعله وال غاية وال غرض بل يفعل ما يفعله بال سبب وال غاية وإمنا مصدر مفعوالته حمض 

ا لعلمه وإرادته فجاء فعله على وفق إرادته وعلمه وعلى هذا فهذه األسئلة مشيئة وغايتها مطابقته
فاسدة كلها إذ مبناها على أصل واحد وهو تعليل أفعال من ال تعلل أفعاله وال يوصف حبسن وال قبح 
عقليني بل احلسن ما فعله وما فعله فكله حسن ال يسأل عما يفعل وهم يسألون قالوا والقبح والظلم 



اإلنسان يف ملك غريه بغري إذنه فأما تصرف املالك احلق يف ملكه من غري أن يكون حتت  هو تصرف
حجر حاجر أو أمر لمر أو هني  اه فإنه ال يكون ظلما وال قبيبا فرفع هؤالء األسئلة من أصلها وسدوا 

ليل على أنفسهم طريق استماعها واجلواب عنها والتزموا لوازم هذا األصل من إبطال احلكم والتع
 واألسباب والتبسني والتقبيح

(0/7501) 

 
 

والتقبيح ووجوب شكر املنعم عقال ومنعت ألجله أن جيب على هللا شيء أو حيرم عليه شيء أو يقبح 
 .منه ممكن بل كل ممكن فهو جائز عليه ال يقبح منه

 خالق أفعال العباد هذا ال يرد على أصولنا وإمنا يرد على أصول اجلربية القائلني أبن هللا: وقالت القدرية
طاعاهتم ومعاصيهم وإمياهنم وكفرهم وأنه قدر ذلك عليهم قبل أن خيلقهم وعلمه منهم وخلقهم له فخلق 
أهل الكفر للكفر وأهل الفسوق للفسوق وقدر ذلك عليهم وشاءه منهم وخلقه فيهم فهذه األسئلة 

 .واردة عليهم
اإلميان وأقدرهم عليه ومكنهم منه ورضيه هلم وأحبه وأما حنن فعند ا أن هللا سببانه عرضهم للطاعة و 

ولكن هم اختاروا ألنفسهم الكفر والعصيان ولثروه على اإلميان والطاعة وهللا سببانه مل يكرههم على 
ذلك ومل يلجئهم إليه وال شاءه منهم وال كتبه عليهم وال قدره وال خلقهم له وال خلقه فيهم ولكنها 

ورهم هلا فاعلون فإمنا خلق إبليس لطاعته وعبادته ومل خيلقه ملعصيته والكفر أعمال هم هلا عاملون وشر 
به وصرح قدماء هذه الفرقة أبنه سببانه مل يكن يعلم من إبليس حني خلقه أن يصدر منه ما صدر ولو 
علم ذلك مل خيلقه وأىب متأخروهم ذلك وقالوا بل كان سببانه عاملا به وبشأنه وخلقه امتبا ا لعباده 

 يظهر املطيع له من العاصي واملؤمن من الكافر وليثيب عباده على معاداته وحماربتهل

(0/7501) 

 
 

ومعصيته أفضل الثواب قالوا هذه احلكمة اقتضت بقاءه حىت تنقضي الدنيا وأهلها قالوا وأمره ابلسجود 
عاىل وال أجلأه إىل ذلك ليطيع فيثيبه ويقر به ويكرمه فاختار لنفسه املعصية والكفر من غري إكراه للرب ت

وال حال بينه وبني السجود وال منعه وال سلطه على لدم وذريته قهرا وإكراها هلم وقد اعرتف عدو هللا 
َوَما َكاَن َلُه َعَلْيِهْم ِمْن }وقال تعاىل [ 55إبراهيم]{ َوَما َكاَن يلَ َعَلْيُكْم ِمْن ُسْلطَانٍ }بذلك حيث يقول 



ا فاندفعت تلك األسئلة وبطلت وظهر أهنا ترد على أصول اجلربية ال على قالو [ 57سبأ]{ ُسْلطَانٍ 
 .أصولنا

وقالت الفرقة الناجية حزب الرسول وأنصاره وبنك اإلسالم وعصابة اإلميان الذين مل يتبيزوا إىل فئة غري 
 غريه بوجه من الوجوه كيف رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ومل يذهبوا إىل مقالة غري ما دلت عليه سنته ومل ينتسبوا إىل

يطمع يف الرد على عدو هللا وإبطال قوله من قد شاركه يف أصله أو يف بعض شعبه فإن عدو هللا أصل 
معارضة النص ابلرأي فرتتب على أتصيله هذه األسئلة وأمثاهلا فمن عارض العقل ابلنقل يف أمر من 

 األمور
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من الرد التام عليه وهلذا ملا شاركه ز ادقة الفالسفة واملنجمني فهو شريكه من هذا الوجه فال يتمكن 
والطبائعيني يف هذا األصل أنكروا وجوده ووجود لدم واملالئكة فضال عن قصة أمره ابلسجود وإابئه وما 

 .ترتب عليها
ب وملا أنكرت اجلربية احلكمة والتعليل واألسباب وأبطلت هذا األصل بعقوهلا ولرائها عجزوا عن جوا

أسئلته وسدوا على نفوسهم ابب استماعها واجلواب عنها وفتبوا ابب مكابرة العقول الصرحية وإنكار 
حتسني العقل وتقبيبه وإنكار األسباب والقوى والطبائع واحلكم والغاايت احملمودة اليت ألجلها يفعل 

يع ما هنى عنه وينهى عن  الرب ما يفعله وَيمر مبا َيمر به وجوزوا عليه أن يفعل كل شيء وأن َيمر جبم
كل ما أمر به وال فرق عنده البتة بني املأمور واحملظور والكل سواء يف نفس األمر ولكن هذا صار حسنا 

 .أبمره ال أنه يف نفسه وذاته حسن وهذا صار قبيبا بنهيه ال أنه يف نفسه وذاته قبيح
الكائنات وأخرجت أفعال عباده خريها  وملا أصلت القدرية إنكار عموم قدرة هللا سببانه ومشيئته جلميع

وشرها عن قدرته ومشيئته وخلقه وأثبتت هلل سببانه شريعة بعقوهلم حكمة عليه هبا واستبسنت منه ما 
 استبسنته من أنفسها واستقببت منه ما استقببته من نفوسها
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راموا الرد على عدو هللا وعارضت بني األدلة السمعية الدالة على خالف ما أصلوه وبني العقل مث 
فعجزوا عن الرد التام عليه وأجابت كل فرقة من هذه الفرق من الرد عليه حبسب ما وافقت فيه السمع 



 .والعقل
وإمنا يتمكن من الرد عليه كل الرد من تلقى أصوله عن مشكاة الوحي ونور النبوة ومل يؤصل أصال برأيه 

مشكاة الوحي ومل يظهر من معدنه بل تلقى أصوله كلها عن وعقله ولراء الرجال وعقوهلم ومل خيرج من 
 .قول من ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى

فأول ذلك أنه علم أن هذه األسئلة ليست من كالم هللا الذي أنزله على موسى وعيسى خمربا هبا عن 
اب هلا يف تفسري التوراة عدوه كما أخرب عنه يف القرلن بكثري من أقواله وأفعاله وإدخال بعض أهل الكت

واإلجنيل هو كما جتد يف املسلمني وما ابلعهد من قدم من يدخل يف تفسري القرلن كثريا من األحاديث 
واألخبار اليت ال أصل هلا والقصص املعلوم كذهبا وإذا كان هذا يف هذه األمة اليت هي أكمل األمم 

 علوما ومعارف وعقوال فما الظن أبهل الكتاب
 فصل
أن نقول لعدو هللا قد  اقضت يف أسئلتك ما اعرتفت به وسلمته غاية املناقضة وجعلت ما : ه الثاينالوج

 أسلفته من التسليم
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َتيِن }واالعرتاف مبطال جلميع أسئلتك متضمنا للجواب عنها قبل ذكرها وذلك أنك قلت  { َربِ  مبَا َأْغَويـْ
قَاَل فَِبِعزَِّتَك أُلْغوِيـَنـَُّهْم }وقلت [ 75األعراف]{ َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطنيٍ  َخَلْقَتيِن ِمْن  َارٍ }وقلت [ 11احلجر]

ُهُم اْلُمْخَلِصنيَ  فاعرتفت أبنه ربك وخالقك ومالكك وأنك [ 11,  15ص]{ َأعْمَِعنَي ِإالَّ ِعَباَدَك ِمنـْ
أمور املنهي خملوق له مربوب حتت أوامره ونواهيه إمنا شأنك أن تتصرف يف نفسك تصرف العبد امل

املستعد ألوامر سيده ونواهيه وهذه هي الغاية اليت خلقت هلا وهي غاية اخللق وكمال سعادهتم 
وصالحهم وهذا االعرتاف منك بربوبيته وقدرته وعزته يتضمن إقرارك بكمال علمه وحكمته وغناه وأنه 

هه خبال عليه مبا هناه عنه بل أمره يف كل ما أمر به عليم حكيم مل َيمر عبده حلاجة منه إىل أمره به ومل ين
رمحة منه به وإحسا ا إليه مبا فيه صالحه يف معاشه ومعاده وما ال صالح له إال به وهناه عما يف ارتكابه 
فساده يف معاشه ومعاده فكانت نعمته عليه أبمره وهنيه أعظم من نعمته عليه مبأكله ومشربه ولباسه 

َزْلَنا }قال سببانه يف لخر قصتك مع األبوين وصبة بدنه مبا ال نسبة بينهما كما  اَي َبيِن لَدَم َقْد أَنـْ
 َعَلْيُكْم لَِباساً يـَُواِري َسْولِتُكْم َورِيشاً َولَِباسُ 

(0/7555) 



 

ٌر َذِلَك ِمْن لاَيِت اّلِلَِّ َلَعلَُّهْم َيذَّكَُّرونَ  ى فأخرب سببانه أن لباس التقو [ 56األعراف]{ التـَّْقَوى َذِلَك َخيـْ
وزينتها خري من املال والرايش واجلمال الظاهر فاهلل سببانه خلق عباده وعمل ظواهرهم أبحسن تقومي 

 .وعمل بواطنهم هبدايتهم إىل الصراط املستقيم
وهلذا كانت صورتك قبل معصية ربك وإيثارك معاداته على طاعته ومواالته من أحسن الصور وأنت مع 

قع جعل قبح صورتك وبشاعة منظرك مثال يضرب لكل قبيح كما قال املالئكة األكرمني فلما وقع ما و 
فهذه أول فقرة تعجلتها من معصيته وال ريب أنك [ 65الصافات]{ طَْلُعَها َكأَنَُّه رُُؤوُس الشََّياِطنيِ }تعاىل 

ا فعله خري تعلم أنه أحكم احلاكمني وأعلم العاملني وأغىن األغنياء وأرحم الرامحني وأنه مل َيمر العباد إال مب
هلم وأصلح وأنفع وأحسن أتويال وأعظم عائدة من تركه كما أنه مل يرزقهم إال ما تناوله أنفع هلم من تركه 

فأمره هلم مبا أمرهم به كرزقه هلم ما رزقهم إايه فالسعداء استعملوا أمره وشرعه حلفظ صبة قلوهبم 
وصالحها وتيقنوا أنه كما ال بقاء للبدن  وكماهلا وصالحها مبنزلة استعماهلم رزقه حلفظ صبة أجسامهم

وال صبة وال صالح إال بتناول غذائه الذي جعل له فلذلك ال صالح للقلب والروح وال فالح وال 
 نعيم إال بتناول غذائه الذي جعل له هذا وإن ألقيت إىل طائفة من الناس أنه ال مصلبة

(0/7551) 

 
 

عة هلم فيه وال خري وال فرق يف نفس األمر بني فعل هذا وترك للمكلفني فيما أمروا به وهنوا عنه وال منف
هذا ولكن أمروا وهنوا جملرد االمتبان واالختبار وال فرق يف نفس األمر بني ما أمروا به وهنوا عنه فلم 

 .يؤمروا حبسن ومل ينهوا عن قبيح بل ليس يف نفس األمر ال حسن وال قبيح
م هذا فردوا به عليك وجعلوه عصمتهم يف جواب أسئلتك ومن عجيب أمرك وأمرهم أنك أوحيت إليه

فدفعوها كلها وقالوا إمنا تتوجه هذه األسئلة يف حق من يفعل لغرض أو لعلة وأما من فعله بريئا من 
العلل واألغراض فال يتوجه عليه سؤال واحد من هذه األسئلة فإن كانت هذه القاعدة حقا فقد 

ال واحلق يف خالفها فقد بطلت أسئلتك أيضا ملا تقدم فقد بطلت اندفعت أسئلتك كلها وإن كانت ابط
 .أسئلتك على التقديرين يوضبه

أن نقول لعدو هللا إما أن تسلم حكمة هللا يف خلقه وأمره وإما أن جتبدها وتنكرها فإن : الوجه الثالث
فا أبنك سلمتها وأنه سببانه حكيم يف خلقك حكيم يف أمرك ابلسجود بطلت األسئلة وكنت معرت 



أوردهتا على من متيز حكمته العقول ومل جتعل أحدا من خلقه شريكا له يف ما فعل حبكمته فإنه ال يشرك 
 يف حكمه أحدا كما مل يشركهم يف علمه

(0/7550) 

 
 

وقدرته وملكه وربوبيته وحينئذ فتسليمك هذه احلكمة اليت ال سبيل للمخلوقني ملشاركة اخلالق فيها 
 .أسئلتك الفاسدة ابلنقض واإلبطال البتة قد عادت على

وإن رجعت عن اإلقرار له سببانه ابحلكمة وقلت إنه ال يفعل حلكمة البتة بل ال يسأل عما يفعل وهم 
يسألون فما وجه إيراد هذه األسئلة على من مل يفعل حبكمة وال يسأل عما يفعل فقد أوردت األسئلة 

ل أفعاله حكمة ومصلبة وعدل وخري مبعقولك على من ال يسأل عما يفعل وطعنت يف حكمة من ك
 .الفاسد وعقلك الصغري الذي لثرت به داعي الكرب والكفر على داعي العبودية واإلميان يوضبه

وهو أنك قد كشفت للخالئق عن حمصول علمك ومعرفتك وقدر عقلك الذي صرت به : الوجه الرابع
ستك ودلك عقلك على أن عزك يف ضبكة هلم وسخرية على ألسنتهم فإنك انتصرت لنفسك وراي

معصيتك ورايستك يف إابئك من السجود وكان هذا أعظم أسباب ذلك وخيبتك وَيسك من روح هللا 
وبعدك من رمحته وطردك من جنته ومبائتك بلغنته فأضعت عزك وأمخلت شرفك ووضعت قدرك من 

ته مث رضيت لنفسك حيث زعمت أنك حتفظه فكنت كآكل السم الذي فيه تلفه ليبفظ به قوته وصب
 أن صرت خادما وقوادا لكل فاسق وفاجر وخبيث فمن هذا قدر

(0/7555) 

 
 

عقله وهناية معرفته وعلمه أال يستبي من إيراد هذه األسئلة الالئقة به على من مألت حكمته الوجود 
 وهبرت العقول حىت صارت للبصائر أظهر من نور الشمس لألبصار يوضبه

معقولك وحاصل عقلك هو القياس الذي عارضت به النص وقدمته عليه وقد  إن غاية: الوجه اخلامس
ابن فساده للعقالء من أكثر من ثالثني وجها قد تقدم ذكرها فال حاجة إىل إعادهتا فإذا كان هذا شأن 

أقوى أسئلتك اليت أوردهتا على ربك وسائر أسئلتك مبنية عليه ومردودة إليه فما الظن بفروع هذا 
ٌر ِمْنُه } ادى على مقدار عقله وحمصول معرفته على رؤوس املأل من املالئكة بقوله أصلها فمن  َأ َا َخيـْ

واستجاز معارضة األمر املتضمن لغاية احلكمة [ 75األعراف]{ َخَلْقَتيِن ِمْن  َاٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطنيٍ 



 .كيم العليمواملصلبة هبذا الرأي الفاسد والسفه البارد كيف يتوجه له سؤال على احل
أن هذه األسئلة يرجع حاصلها كلها إىل القدح والطعن يف علم الرب سببانه أو : الوجه السادس

حكمته أو قدرته أو اثنني منها أو كلها إذ حاصلها أنه سببانه إما أن يكون عاملا مبا حيصل مين وما 
إن كان عاملا فإما أن يكون يكون من أمري أو ال يكون عاملا فإن مل يكن عاملا لزم القدح يف علمه و 

 قادرا على

(0/7556) 

 
 

منعي من هذا الفساد والضرر الواقع ببين لدم مين أو ال يكون قادرا فإن مل يكن قادرا لزم القدح يف 
قدرته وإن كان قادرا ومل مينعين بل مكنين وأبقاين وسلطين لزم القدح يف حكمته فهذا غاية ما عند 

هو الذي أوحاه إليهم وألقاه على ألسنتهم وجعله دائرا بينهم وحينئذ فيقال تالمذة عدو هللا وأصبابه و 
له هذا إنكار منك ملا علم ابلضرورة اليت هي فوق كل ضرورة من وجود رب العاملني وإله من يف السماء 
واألرض الذي هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وهو أحكم احلاكمني فإنكار علمه وحكمته 

وإنكار له ونفي أن يكون لك أو للعاملني رب عليم مدبر حكيم فإن اجلاهل العاجز  وقدرته جبود
َوَما َربُّ }السفيه ال يكون راب وال إهلا فال تتم لك هذه األسئلة إال بقول أخيك وشقيقك فرعون 

فإن عدو [ 11القصص]{ رْيِياَي أَيُـَّها اْلَمأَلُ َما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن ِإَلٍه غَ }وقوله [ 51الشعراء]{ اْلَعاَلِمنيَ 
 هللا علم أنه إن اقر بوجود فاطر السموات واألرض وبصفاته وعلوه فوق العامل وتكليمه ملوسى

(0/7551) 

 
 

أوجب عليه هذا اإلقرار االنقياد والعبودية واإلميان مبوسى فلم جيد بدا من إنكار الرب وعدم اإلقرار به 
كاره سببانه وجبوده وإال فمع اإلقرار أبنه بكل شيء عليم وهكذا هذه األسئلة ال تتوجه إال مع إن

 وعلى كل شيء قدير وأنه أحكم احلاكمني فال تتوجه البتة وهذا حقيقة الرب وحينئذ فنقول يف
إن مثل هذا النمط من االعرتاضات واألسئلة فاسد عند عميع أهل األرض فإنه يتضمن : الوجه السابع

بصناعة قد أحكم لالهتا وأسباهبا وقدرها على أكمل الوجوه اعرتاض اجلاهل على أحذق الناس 
وأحسنها وأوفقها ملا يقصد منها فجاء رجل جاهل ال مناسبة بينه وبني ذلك احلاذق بوجه ما فأخذ 
يعرتض عليه يف أجزاء تلك الصناعة ولالهتا وأشكاهلا ومقاديرها ويقول هال كان هذا أكرب مما هو أو 



كان كذا يف موضع كذا أو عمل هذا يف وقت كذا وحنو هذا مما يسخر منه   أصغر أو على شكل لخر أو
العقالء ويعدون صاحبه يف زمرة السفهاء مع أنه ميكن املعرتض مشاركة ذلك األستاذ احلاذق يف صناعته 
ومساواته فيها وتقدمه عليها فيها فإذا كان اعرتاضه عليه مدفوعا عند كل عاقل فما الظن ابالعرتاض 

 ال شريك له يف حكمته وال شبيه له فيها والتفاوت على من

(0/7551) 

 
 

الذي بينه وبني املعرتض يف حكمته كالتفاوت الذي بينه وبينه يف العلم والقدرة والغىن وسائر الصفات 
أفال يستبي من يرى االعرتاض على خملوق مثله قد فاقه يف صناعة وعلم قبيبا ال جيد عليه إال تعريضه 

 .مبادلته عليها ابجلهل من إيراد مثل هذه األسئلة على احلكيم العليمنفسه للذم و 
أن يقال لعدو هللا إيرادك هذه األسئلة إما أن تكون على وجه الظن يف الرب تعاىل وأنه : الوجه الثامن

فعل ماال ينبغي له فعله أو على وجه االسرتشاد وطلب اهلداية فإن كان على وجه الطعن والقدح فكيف 
اعرتافك بربوبيته ومكله وخلقه وإقرارك بعزته وحكمته مث تقدح فيه وإن كان على وجه االسرتشاد  جتامع

وطلب احلكمة فذلك فرع عن التسليم ألمره واإلذعان لعبوديته واالنقياد حلكمته فال جيتمع مع 
سطة أعظم تصرحيك ابلعداوة والكفر واالستكبار عن طاعته فإن معصيتك له وقد أمرك منه إليك بال وا

من استكبار من استكرب عن طاعته اليت أمر هبا على ألسنة رسله فإذا لثرت الكفر واالستكبار والعداوة 
فكيف سألت مسائل املسرتشد املهتدي فالسؤال نوعان إما سؤال جاهل ابحلكمة يف طلب معرفتها 

 وإما سؤال قادح يف احلكمة مبا يبطلها وينقضها وحينئذ فنقول يف

(0/7551) 

 
 

ال تتوجه هذه األسئلة على واحدة من الطريقتني إما على الطريقة األوىل فألن االستعداد : الوجه التاسع
والقبول ملعرفة تفاصيل احلكمة يكون شرطا يف قبول األسئلة واجلواب عنها والقوى البشرية ليست 

احلكم عبثا ضائعا وهو مستعدة للعلم بتفاصيل حكمة هللا يف خلقه وأمره وحينئذ فيكون بيان تفاصيل 
مناف للبكمة وإما على الطريقة الثانية فألن أسئلته تتضمن قدح العبد يف الرب واملخلوق يف اخلالق 

واجلاهل يف العامل والسفيه يف احلكيم فهي من أبطل األسئلة وال حيتاج يف بيان بطالهنا إىل أكثر من ذلك 
 .يوضبه



ن ابهلل وكتبه ورسله على التسليم وعدم األسئلة عن تفاصيل إن مبىن العبودية واإلميا: الوجه العاشر
احلكمة يف األوامر والنواهي والشرائع وهلذا مل حيك هللا سببانه عن أمة نيب صدقت نبيها ولمنت مبا 
جاء به أهنا سألته عن تفاصيل احلكمة فيما أمرها به وهناها عنه وبلغها عن رهبا ولو فعلت ذلك ملا  

ا بل انقادت وسلمت وأذعنت وما عرفت من احلكمة عرفته وما خفي عنها مل تتوقف كانت مؤمنة بنبيه
يف انقيادها وإمياهنا واستسالمها على معرفته وال جعلت طلبه من شأهنا وكان رسوهلا أعظم يف صدورها 

 من سؤاهلا عن

(0/7564) 

 
 

ب أمر ربنا وهلذا كانت هذه األمة ذلك كما يف اإلجنيل اي بين إسرائيل ال تقولوا مل أمر ربنا ولكن قولوا 
اليت هي أكمل األمم عقوال ومعارف وعلوما ال تسأل نبيها مل أمر هللا بذلك ومل هنى عن كذا ومل قدر كذا 

ذلك مضاد لإلميان واالستسالم وأن قدم اإلسالم ال تثبت إال على درجة , ومل فعل كذا لعلمهم أ 
ره وهنيه فال يتم اإلميان إال بتعظيمه وال يتم تعظيمه إال التسليم وذلك يوجب تعظيم الرب تعاىل وأم

بتعظيم أمره وهنيه فعلى قدر تعظيم العبد هلل سببانه يكون تعظيمه ألمره وهنيه وتعظيم األمر دليل على 
تعظيم اآلمر وأول مراتب تعظيم األمر التصديق به مث العزم اجلازم على امتثاله مث املسارعة إليه واملبادرة 

رغم القواطع واملوانع مث بذل اجلهد والنصح يف اإلتيان به على أكمل الوجوه مث فعله لكونه مأمورا به به 
حبيث يتوقف اإلنسان على معرفة حكمته فإن ظهرت له فعله وإال عطله فهذا من عدم عظمته يف 

إن ورد الشرع صدره بل يسلم ألمر هللا وحكمته ممتثال ما أمر به سواء ظهرت له حكمته أو مل تظهر ف
بذكر حكمة األمر أو فقهها العقل كانت زايدة يف البصرية والداعية يف االمتثال وإن مل تظهر له حكمته 

 مل يوهن ذلك انقياده ومل يقدح يف امتثاله فاملعظم ألمر هللا جيري األوامر والنواهي على ما
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عن أن يعارضها بعلل تقتضي خالفها فهذا  جاءت ال يعللها بعلل توهنها وختدش يف وجه حسنها فضال
 .حال ورثة إبليس والتسليم واالنقياد والقبول حال ورثة األنبياء

إن املعرتضني على الرب سببانه قسمان قسم اعرتضوا عليه يف أمره وهنيه وقسم : الوجه احلادي عشر
فرد أحدمها وإبليس ممن عمع اعرتضوا عليه يف قضائه وقدره ورمبا اجتمع النوعان يف حق املعرتض وقد ين



النعني فاعرتض أوال عليه يف أمره له ابلسجود آلدم وزعم أنه خمالف للبكمة وأن احلكمة إمنا تقتضي 
خضوع املفضول للفاضل ال ضد ذلك وزعم أنه أفضل وخري من لدم مث اعرتض بعد ذلك على القضاء 

بث هذين النوعني يف أصبابه وتالمذته والقدر هبذه األسولة فجمع بني االعرتاض على أمره وقدره و 
وأخرجها هلم يف كل قالب وصورة يقبلوهنا فيها ولخر ذلك أوحى إليهم أن يعرتضوا على خريه عن نفسه 
وخرب رسله عنه ابلعقل فعارض عدو هللا أمره أبنه خالف احلكمة وقدره أبنه خالف العدل وخربه أبنه 

أتباعه فهم خلفاؤه ونوابه فهم على قدر أنصاهبم منها  خالف العقل وسرت هذه املعارضات الثالث يف
ومعلوم أن هذه األنواع الثالثة مضادة له وجماهرة ابلعداوة ومن التلبيس إخراج املعرتض هلا يف صورة 

 العلم واحلب واملعرفة

(0/7565) 

 
 

رضى هبا وألسنتهم أبلفاظ مزخرفة تغر السامع وتصغي إليها أفئدة أشباه األنعام وتنفعل عنها قلوهبم ابل
 .ابلتكلم هبا وجوارحهم ابلعمل مبقتضاها

إن أعداءه املشركني اعرتضوا على أمره وشرعه بقضائه وقدره فجعلهم سببانه بذلك  : الوجه الثاين عشر
كاذبني جاهلني مشركني وهذه األسولة اإلبليسية تتضمن االعرتاض على قضائه وقدره حبكمته وأن 

دره كما أن اعرتاض املشركني يتضمن أن القضاء والقدر يعارض ما شرعه احلكمة تعارض ما قضاه وق
وأمر به وهذه املعارضات كلها من مشكاة واحدة فإذا كان االعرتاض على دينه وشرعه بقضائه وقدره 

 .ابطال فكذلك االعرتاض على قضائه وقدره حبكمته يوضبه
ها فإهنا خفية فال بد لظهورها من شرع إن األمر والقدر تفصيل للبكمة ومظهر : الوجه الثالث عشر

َيمر به وقدر يقضيه ويكونه فتظهر حكمته سببانه يف هذا وهذا فكيف يكون تفصيل الشيء وما 
يظهره مناقضا له منافيا بل ميتنع أن يكون إال مصدقا موافقا فإن التفصيل مىت  اقض األصل وضاده  

 .كان دليال على بطالنه يوضبه
هو أن الرب سببانه وتعاىل له األمساء احلسىن وأمساؤه متضمنة لصفات كماله و : الوجه الرابع عشر

 وأفعاله  اشئة عن صفاته

(0/7561) 

 
 



فإنه سببانه مل يستفد كماال أبفعاله بل له الكمال التام املطلق وفعاله عن كماله واملخلوق كماله عن 
تلزمها استلزام املقتضى املوجب ملوجبه فعاله فإنه فعل فكمل بفعله وأمساؤه احلسىن تقتضي لاثرها وتس

ومقتضاه فال بد من ظهور لاثرها يف الوجود فإن من أمسائه اخلالق املقتضي لوجود اخللق ومن أمسائه 
الرزاق املقتضي لوجود الرزق واملرزوق وكذلك الغفار والتواب واحلكيم والعفو وكذلك الرمحن الرحيم 

ومنها احلكيم املستلزم لظهور حكمته يف الوجود والوجود وكذلك احلكم العدل إىل سائر األمساء 
ُ َربُّ اْلَعاَلِمنيَ }متضمن خللقه وأمره  فخلقه وأمره صدرا [ 50األعراف]{ َأال َلُه اخْلَْلُق َواأَلْمُر تـََباَرَك اّلِلَّ

 عن حكمته وعلمه وحكمته وعلمه اقتضيا ظهور خلقه وأمره فمصدر اخللق واألمر عن هذين املتضمنني
هلاتني الصفتني وهلذا يقرن سببانه بينهما عند ذكر إنزال كتابه وعند ذكر ملكه وربوبيته إذ مها مصدر 
اخللق واألمر وملا كان سببانه كامال يف عميع أوصافه ومن أجلها حكمته كانت عامة التعلق بكل مقدور  

عه وبصره عام التعلق بكل كما أن علمه عام التعلق بكل معلوم ومشيئته عامة التعلق بكل موجود ومس
 مسموع ومرئي فهذا من لوازم صفاته فال بد أن تكون حكمته عامة

(0/7560) 

 
 

التعلق بكل ما خلقه وقدره وأمر به وهنى عنه وهذا أمر ذايت للصفة ميتنع ختلفه وانفكاكه عنها كما ميتنع 
لك األسولة كلها وأنه ختلف الصفة نفسها وانفكاكها عنه وهذا وحده برهان كاف شاف يف إبطال ت

يكفي يف إبطاهلا إثبات عموم تعلق صفاته وذلك يستلزم إثبات الصفات وهي تستلزم إثبات الذات 
 .فإثبات ذات الرب تعاىل كاف يف بطالن األسولة اإلبليسية

نعم اجلهمي املعطل وأصبابه يعجزون عن اجلواب عنها على هذه الطريق وإن أجابوا عنها على غريها مل 
وا عليال ومل يرووا غليال إذ هي أجوبة مبنية على أصول ابطلة واملبنية على الباطل ال تكون صبيبة يشف

من كل وجه وقد قدمنا جمامع طرق الناس يف األجوبة وابن أن األصول الفاسدة خذلتهم عن اجلواب 
 .الصبيح الشايف

البهيم على استبسان وضع الشيء إن هللا سببانه وتعاىل فطر عباده حىت احليوان : الوجه اخلامس عشر
يف موضعه واإلتيان به يف وقته وحصوله على الوجه املطلوب منه وعلى استقباح ضد ذلك وخالفه وأن 
األول دال على كمال فاعله وعلمه وقدرته وخربته وضده دال على نقصه وعلى نقص علمه وقدرته 

الذي فطرهم على ذلك وجعله فيهم أوىل وخربته وهذه فطرة ال ميكنهم اخلروج عن موجبها ومعلوم أن 
 به منهم



(0/7565) 

 
 

فهو سببانه يضع األشياء يف مواضعها اليت ال يليق هبا سواها وخيصها من الصفات واألشكال واهليئات 
واملقادير مبا هو أعلم هبا من غريه ويربزها يف أوقاهتا وأزمنتها املناسبة هلا اليت ال يليق هبا سواها ومن له 

بيح وفكر مستقيم وأعطى التأمل حقه شهد بذلك فيما رله وعلمه واستدل مبا شاهده على ما نظر ص
خفي عنه فإن الكل صنع احلكيم العليم ويكفي يف هذا ما يعلمه من حكمة خلق احليوان وأعضائه 
 وصفاته وهيئاته ومنافعه واشتماله على احلكمة املطلوبة منه أمت اشتمال وقد ندب سببانه عباده إىل

ُفِسُكْم َأَفال تـُْبِصُرونَ }ذلك فقال  { َأَفال يـَْنظُُروَن ِإىَل اأِلِبِل َكْيَف ُخِلَقتْ }وقال [ 57الذارايت]{ َويف أَنـْ
إىل لخرها وكذلك عميع ما يشاهد من خملوقاته عاليها وسافلها وما بني ذلك إذا أتملها [ 71الغاشية]

كمة مغشاة ابحلكمة فقرأ سطور احلكمة على صبيح التأمل والنظر وجدها مؤسسة على غاية احل
 صفباهتا وينادي عليها هذا صنع

(0/7566) 

 
 

العليم احلكيم وتقدير العزيز العليم فإن وجدت العقول أوفق من هذا فلتقرتحه أو رأت أحسن منه 
رَّمْحَِن ِمْن تـََفاُوٍت فَاْرِجِع الَِّذي َخَلَق َسْبَع مَسَاَواٍت ِطَباقاً َما تـََرى يف َخْلِق ال}فلتبده ولتوضبه ذلك صنع 

َقِلْب ِإلَْيَك اْلَبَصُر َخاِسئاً َوُهَو َحِسريٌ  ,  0امللك]{ اْلَبَصَر َهْل تـََرى ِمْن ُفطُوٍر مثَّ اْرِجِع اْلَبَصَر َكرَّتـَنْيِ يـَنـْ
ان ومن نظر يف هذاالعامل وأتمل أمره حق التأمل علم قطعا أن خالقه أتقنه وأحكمه غاية اإلتق[ 1

واإلحكام فإنه إذا أتمله وجده كالبيت املبين املعد فيه عميع عتاده فالسماء مرفوعة كالسقف واألرض 
ممدودة كالبساط والنجوم منضودة كاملصابيح واملنافع خمزونة كالذخائر كل شيء منها ألمر يصلح له 

رفة يف مصاحله فمنها ما واإلنسان كاملالك املخول فيه وضروب النبات مهيأة ملآربه وصنوف احليوان مص
هو للدر والنسل والغذاء فقط ومنها ما هو للركوب واحلمولة فقط ومنها ما هو للجمال والزينة ومنها 
ما جيمع ذلك كله كاإلبل وجعل أجوافها خزائن ملا هو شراب وغذاء ودواء وشفاء ففيها عربة للناظرين 

ا وألواهنا ومقاديرها ومنافعها وأصواهتا صافات ولايت للمتومسني ويف الطري واختالف أنواعها وأشكاهل
وقابضات وغادايت ورائبات ومقيمات وظاعنات أعظم عربة وأبني داللة على حكمة اخلالق العليم 

 وكل ما أوجده الناس وأولوه ابال ابألفكار الطويلة



(0/7561) 

 
 

فكر وجدها مشتقة من اخللقة والتجارب املتعددة من أصناف اآلالت واملصانع وغريها إذا فكر فيها املت
مستنبطة من الصنع اإلهلي مثال ذلك القبان مستنبطة من خلقة البعري كأهنم ملا رأوه ينهض حبمله وينوء 
به ميد عنقه ويوازن محله برأسه استنبطوا القبان من ذلك وجعلوا طول حديدته يف مقابلة طول العنق 

ا استنبطوه وكذلك استنبطوا بناء األقباء من ظهره فإهنم ورمانة القبان يف مقابلة رأس البعري فتم هلم م
وجدوه حيمل ما ال حيمله غريه فتأملوا ظهره فإذا هو كالقبو فعلموا أن القبو حيمل ما ال حيمله السطح 
وكذلك ما استنبطه احلذاق ملن كل بصره أن يدمي النظر إىل إجانة مملوءة خضر ماء استنباطا من حكمة 

 لون السماء فإن لوهنا أشد األلوان موافقة للبصر وتقويته فجعل أدميها هبذا اللون اخلالق العليم يف

(0/7561) 

 
 

لتمسك األبصار وال تنكأ فيها بطول مباشرهتا هلا ومن هذا استنبط األطباء ملن أصابه سوء يف بصره 
لنهار ولوال طلوعها إدمان النظر إىل اخلضرة وإذا فكرت يف طلوع الشمس وغروهبا إلقامة دوليت الليل وا

لبطل أمر هذا العامل فكم يف طلوعها من احلكم واملصاحل وكيف كان حال احليوان لو أمسكت عنهم 
وجعل الليل عليهم سرمدا والدنيا مظلمة عليهم فبأي نور كانوا يتصرفون وينقلبون وكيف كانت تنض  

أعظم من أن ختفى أو حتصى ولكن مثارهم وتكمل أقواهتم وتعتدل صورهم وأبداهنم فاحلكم يف طلوعها 
أتمل احلكمة يف غروهبا فلوال غروهبا مل يكن للبيوان هدوء وال قرار مع شدة حاجتهم إىل اهلدوء لراحة 
أبداهنم وإعمام حواسهم وأيضا لو دامت على األرض الشتد محوها بدوام طلوعها عليها فأحرق كل ما 

ليم والعزيز احلكيم أن جعلها تطلع عليهم يف وقت عليها من حيوان ونبات فاقتضت حكمة اخلالق الع
وتغيب يف وقت مبنزلة سراج يرفع ألهل الدار مليا ليقضوا مآرهبم مث يغيب عنهم مثل ذلك ليقروا ويهدوا 

 وصار ضياء النهار وحرارته وظالم الليل وبرده على تضادمها وما فيهما متظاهرين متعاونني على

(0/7561) 

 
 



 وقوامه ومنافع أهله مث اقتضت حكمته أن جعل للشمس ارتفاعا واحنطاطا إلقامة ما فيه صالح العامل
هذه األزمنة األربعة من السنة وما فيها من قيام احليوان والنبات ففي زمن الشتاء تغور احلرارة يف الشجر 

ز احلكيم والنبات فيتولد فيها مواد امثار ويغلظ اهلواء بسبب الربد فتصري مادة للسباب فريسل العزي
الريح املثرية فيثريه فزعا مث يرسل عليه الريح املؤلفة فتؤلف بينه حىت يصري طبقا واحدا مث يرسل عليه 
الريح الالقبة اليت فيها مادة املاء فيلقبه كما يلقح الذكر األنثى فيبمل املاء من وقته فإذا كان بروز 

يف اهلواء لئال يقع صبة واحدة فيهلك ما أصابه  احلمل وانفصاله أرسل عليه الريح الذارية فتذروه وتفرقه
ويقل االنتفاع به فإذا سقى ما أمر بسقيه وفرغت حاجتهم منها أرسل عليه الرايح السائقة فتسوقه 

وتزحيه إىل قوم لخرين وأرض أخرى حمتاجة إليه فإذا جاء الربيع حتركت الطبائع وظهرت املواد الكامنة 
األرض زخرفها وازينت وأنبتت من كل زوج هبي  فإذا جاء الصيف يف الشتاء فخرج النبات وأخذت 

سخن اهلواء فنضجت الثمار ويبست احلبوب فصلبت للبفظ واخلزن وحتللت فضالت األبدان فإذا 
جاء اخلريف كسر ذلك السموم واحلرور وصفا اهلواء واعتدل وأخذت األرض والشجر يف الراحة 

 ضت حكمته سببانه أن أنزل الشمس والقمر يفواجلموم واالستعداد للبمل اآلخر واقت

(0/7514) 

 
 

الربوج وقدر هلما املنازل ليعلم العباد عدد السنني واحلساب من الشهور واألعوام قسم بذلك مصاحلهم 
ويعلم لجال معامالهتم ومواقيت حجهم وعباداهتم ومدد أعمارهم وغري ذلك من مصاحل حساهبم 

ن السنة الشمسية مقدار مسري الشمس من احلمل إىل احلمل واليوم فالزمان مقدار احلركة أال ترى أ
مقدار مسريها من الشرق إىل الغرب وحبركة الشمس والقمر كان الزمان من حني خلقا إىل أن جيمع هللا 
بينهما ويعزهلما عن سلطاهنما ويرى عابديهما أهنم عبدوا الباطل من دونه وأن سلطان معبودهم قد بطل 

ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس ِضَياًء }لطان احلق وامللك احلق هلل الواحد القهار قال تعاىل واضمبل وأن س
ُ َذِلَك ِإالَّ اِبحلَْ  ِننَي َواحلَِْساَب َما َخَلَق اّلِلَّ قِ  يـَُفصِ ُل اآْلايِت لَِقْوٍم َواْلَقَمَر نُوراً َوَقدَّرَُه َمَناِزَل لِتَـْعَلُموا َعَدَد السِ 

َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالنـََّهاَر ليـَتَـنْيِ َفَمَبْو َا ليََة اللَّْيِل َوَجَعْلَنا ليََة النـََّهاِر }وقال تعاىل [ 5يونس]{ يـَْعَلُمونَ 
تَـُغوا َفْضالً ِمْن رَبِ ُكْم َولِتَـْعَلُموا َعَدَد السِ ِننَي َواحلَِْساَب وَُكلَّ َشْيٍء َفصَّْلَناُه تـَفْ  { ِصيالً ُمْبِصَرًة لِتَـبـْ

ففي القمر وتقدير منازله لايت وحكم ال ختفى على الناظرين واقتضت حكمته سببانه [ 75اإلسراء]
 يف تدبريه أن فاوت

(0/7517) 



 

بني مقادير الليل والنهار فلم جيعلهما دائما على حد سواء وال أطول مما مها عليه وال أقصر بل جاء 
حىت إن املكان الذي يقصر أحدمها فيه جدا ال  استواؤمها وأخذ أحدمها من اآلخر على وفق احلكمة

يكون فيه حيوان ونبات كاملكان الذي ال تطلع عليه الشمس وال تغرب عنه فلو كان النهار مقدار مائة 
ساعة أو أكثر أو كان الليل كذلك لتعطلت املصاحل اليت نظمها هللا هبذا املقدار من الليل والنهار مث 

والكواكب يف ظلمة الليل فإنه مع احلاجة إىل الظلمة هلدوء احليوان وبرد  أتمل احلكمة يف إ ارة القمر
اهلواء مل تقتض املصلبة أن يكون الليل ظلمة واحدة داجية ال ضياء فيها فال ميكن فيه شيء من العمل 

عمل ورمبا احتاج الناس إىل العمل ابلليل لضيق الوقت عليهم يف النهار وإلفراط احلر فيه فاحتاجوا إىل ال
يف الليل يف نور القمر من حرث األرض وقطع الزرع وغري ذلك فجعل ضوء القمر يف الليل معونة 
للناس على هذه األعمال وجعل يف الكواكب جزءا يسريا من النور لتسد مسد القمر إذا مل يكن 
لعليم وجعلت زينة السماء ومعامل يهتدى هبا يف ظلمات الرب والببر ودالالت واضبات على اخلالق ا
وغري ذلك من احلكم اليت هبا انتظام هذا العامل وجعلت الشمس على حالة واحدة ال تقبل الزايدة 

 والنقصان لئال تتعطل

(0/7515) 

 
 

احلكمة املقصودة منها وجعل القمر على حالة تقبل الزايدة والنقصان لئال تتعطل احلكمة املقصودة من 
صليب ما يقابل ما يف ضوء الشمس من التسخني والتبليل جعله كذلك وكان يف نوره من التربيد والت

فتنتظم املصلبة وتتم احلكمة من هذا التسخني والتربيد وأتمل اللفظ واحلكمة اإلهلية يف جعل الكواكب 
السيارة ومنازهلا تظهر يف بعض السنني وحتتجب يف بعضها ألهنا لو ظهرت دائما أو احتجبت دائما 

ها وكما اقتضت احلكمة أن يظهر بعضها وحيتجب بعضها فال تظهر كلها لذابت احلكمة املطلوبة من
دفعة واحدة وال حتتجب دفعة واحدة بل ينوب ظاهرها عن خفيها يف الداللة وجعل بعضها ظاهرا ال 
حيتجب أصال مبنزلة األعالم املنصوبة اليت يهتدي هبا الناس يف الطرق اجملهولة يف الرب والببر فهم 

ىت أرادوا ويهتدون هبا حيث شاءوا فجاء األمران على وفق احلكمة مث أتمل حال النجوم ينظرون إليها م
واختالف مسريها ففرقة منها ال ترمي مراكزها من الفلك وال تسري إال جمتمعة كاجليش الواحد وفرقة منها 

م مع الفلك مطلقة تنتقل يف الربوج وتفرتق يف مسريها فكل واحد منها يسري سريين خمتلفني أحدمها عا



حنو الغرب واآلخر خاص لنفسه حنو الشرق فله حركتان خمتلفتان على وفق احلكمة وذلك من أعظم 
 الداللة على

(0/7511) 

 
 

الفاعل املختار العليم احلكيم وعلى كمال علمه وقدرته وحكمته وأتمل كيف صار هذا الفلك بشمسه 
ان العظيم السريع املستمر بتقدير حمكم ال يزيد وال وقمره وجنومه وبروجه يدور على هذا العامل هذا الدور 

ينقص وال خيتل عن نظامه بل هو تقدير العزيز العليم كما أشار تعاىل إىل أن ذلك التقدير صادر عن  
قال و [ 11يس]{ َوالشَّْمُس جَتِْري ِلُمْستَـَقرٍ  هَلَا َذِلَك تـَْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليمِ }كمال عزته وعلمه فقال تعاىل 

فـََقَضاُهنَّ َسْبَع مَسَاَواٍت يف يـَْوَمنْيِ }إىل قوله { ُقْل أَِإنَُّكْم لََتْكُفُروَن اِبلَِّذي َخَلَق اأَلْرَض يف يـَْوَمنْيِ }تعاىل 
َيا مبََصابِيَح َوِحْفظاً َذِلَك تـَْقِديُر اْلعَ  نـْ -75فصلت]{ زِيِز اْلَعِليمِ َوَأْوَحى يف ُكلِ  مَسَاٍء َأْمَرَها َوزَيَـّنَّا السََّماَء الدُّ

{ فَاِلُق اإِلْصَباِح َوَجَعَل اللَّْيَل َسَكناً َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ُحْسَبا اً َذِلَك تـَْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليمِ }وقال تعاىل [ 1
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النجوم يف مطالعها ومغارهبا  فذكر سببانه أن هذا التقدير ملسري الشمس والقمر والليل والنهار وحركات
تقدير  اشئ عن عزته وعلمه وذلك متضمن وقوعه على وجه احلكمة الغائية ولتسخري الشمس والقمر 
والكواكب وتذليلها لعزته وجار على وفق حكمته فجاءت على وفق ما قدرها له فهل خيفى على ذي 

 يللب أن ذلك تقدير مقدر قادر عزيز حكيم وحسبنا هللا ونعم الوك
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